Hoe kunt u ons bereiken?

Kan iedereen aankloppen bij ons?

Is het gratis om ons in te schakelen?

U kunt ons bellen op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur. De
verpleegkundige die opneemt, maakt samen met u een
afspraak en zij blijft vanaf dat moment uw vaste aanspreekpunt.
Als zij afwezig is en u onverwachts vragen heeft, dan kunt u,
via het genoemde telefoonnummer, een beroep doen op een
van de andere verpleegkundigen.

Wij zijn werkzaam in de gemeenten Bergen op Zoom,
Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen
en Woensdrecht. Wij zijn er voor cliënten en hun familie,
voor mantelzorgers en vrijwilligers. Eigenlijk voor iedereen
die zelf zorg wil aanvragen, voor wie een vraag heeft over
palliatieve zorg, voor wie hulp of advies nodig heeft, of
gewoon meer wil weten over de mogelijkheden binnen de
palliatieve zorg in de regio.

Onze dienstverlening en advies zijn kosteloos voor cliënten
en hun naasten.

U heeft gesproken met:
naam: .....................................................................................................................................................................................................
telefoon: .........................................................................................................................................................................................

Tel. 06 - 43 23 71 50

bereikbaar: ................................................................................................................................................................................

Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur
Meer informatie over het netwerk vindt u op:
www.netwerkpalliatievezorg.nl/
roosendaalbergenopzoomtholen
Correspondentieadres:
Netwerk Palliatieve Zorg
Postbus 135
4600 AC Bergen op Zoom
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OPEN OVER KEUZES
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VERPLEEGKUNDIGE BEGELEIDING ALS
GENEZING NIET MEER MOGELIJK IS
11-09-14 16:31

OPEN VOOR VRAGEN

Als uw arts u meedeelt dat genezing niet meer
mogelijk is, komt dit bericht hard bij u aan. Daarna
komen de vragen. Hoe gaat het nu verder? Kunt
en wilt u door zorgprofessionals ondersteund
worden? Welke middelen en mogelijkheden zijn
er? Met al deze vragen kunt u bij ons terecht. Uw
eerste vragen hopen wij alvast te beantwoorden
in deze folder.

Wie zijn ‘wij’?
Om u en uw naasten te helpen met alle vragen en met alles
wat er op u afkomt, is er binnen uw regio een team van
zogenaamde ‘transmuraal palliatief verpleegkundigen’ actief.
Dat zijn wij. Wij zijn gespecialiseerd in de verpleegkundige
begeleiding als genezing niet meer mogelijk is. Wij worden
hierbij begeleid door eveneens gespecialiseerde artsen. Deze
folder geeft u uitleg over het werk dat wij doen en wat wij
voor u kunnen betekenen.
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Wat is palliatieve zorg?

Wie schakelt ons in?

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek
zijn. Hoe die zorg eruit ziet, is voor iedereen anders. Het kan
zijn dat de zorg zich richt op het beperken van lichamelijke
klachten. Of juist op de emotionele aspecten van afscheid
nemen en een menswaardige afronding van het leven. Wij
zetten ons in om aan uw wensen en die van uw naasten
tegemoet te komen. Waar wilt u tot het laatst toe verzorgd
worden? Hoe kunnen we u en uw naasten ondersteunen op
verzorgend, psychosociaal en spiritueel gebied?

Uw specialist of huisarts zal na het slecht-nieuws-gesprek
altijd eerst aan u vragen of u ondersteuning wilt van ons.
U mag hier gerust over nadenken en besluiten ons later pas in
te schakelen. Wij kunnen vervolgens door uw huisarts,
specialist, oncologie- of transfer-verpleegkundige maar ook
door uzelf of uw partner/familie worden benaderd.

OPEN OVER OPTIES

wij beginnen
met luisteren
naar uw
verhaal

Wat gebeurt er daarna?
Als u belt, krijgt u direct een van ons aan de lijn. Degene die u
spreekt maakt een afspraak om samen met u en uw naaste(n)
te kijken wat zij voor u kan betekenen.Voordat ze iets in gang
zet, luistert ze eerst en vooral goed naar u. Wanneer kreeg u
de diagnose en wat is er daarna gebeurd? Heeft u een concreet
probleem? Dan onderneemt zij eventueel direct actie.

Wat is onze rol?
Samen met u en uw naaste(n) kijken wij naar de wensen,
mogelijkheden en beperkingen in uw situatie; welk ongemak
ervaart u, zijn er hulpmiddelen nodig, wat kan er geregeld
worden om uw leven comfortabeler te laten verlopen?

elke wens
mag u open
voor ons
neerleggen
Denk hierbij aan:
• Steun en begeleiding voor u en uw naaste(n)
• Het bieden van een luisterend oor, regelmatig contact
• Meedenken en adviseren, wegwijs maken in het zorgaanbod
• Informeren over de mogelijkheden tot nazorg

Regelen wij ook dingen voor u?
Uiteraard. Als verpleegkundigen zijn wij de spil in de palliatieve
zorg in de regio en wij hebben goede contacten met alle
aanbieders van relevante zorgverlening. Wij brengen u in
contact met de juiste instanties, en houden de vinger aan de
pols of alles naar wens verloopt. Zo regelen wij:
• Zorg en hulpmiddelen
• Contacten met andere zorgverleners en instanties
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