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 INFOKAART 

Palliatief team 

Organisatie Careyn 

Onderdeel Consultatie/verwijzing 

Type Regulier 

Beschrijving Het palliatief team bestaat uit oncologie en palliatief verpleegkundigen. Zij 

werken samen met de verpleegkundigen van de thuiszorgteams en de andere 

specialistisch teams binnen Careyn en van andere organisaties. 

Het team kan ondersteuning bieden in de verschillende essenties tijdens het 

palliatieve traject, zoals fysieke ongemakken zoals pijn, benauwdheid, 

misselijkheid, of op het gebied van voeding, beweging, conditie.  

Er is ruimte om stil te staan bij ieders persoonlijke verhaal, de emoties en 

vraagstukken in het leven in de laatste levensfase. Advanced Care planning is 

een onderdeel van de gesprekken. Er wordt gewerkt met gevalideerde 

instrumenten zoals de lastmeter, signaleringsbox, Utrechts 

Symptomendagboek, Zorgpad Stervensfase en ACP planning. 

Werkgebied: Zuid-Hollandse Eilanden 

Criteria - Patiënten in een palliatief traject. Het is ook mogelijk de patiënt eerder 

aan te melden als er nog geen sprake is van thuiszorg. Bijvoorbeeld bij veel 

psychosociale problemen, laaggeletterdheid etc. 

Verwijs- of 

consultatiemiddel 

- Aanmelding via emailadres. palliatievezorgZHE@careyn.nl  

- Contactpersoon Nissewaard: Janneke Brekelmans, 06-23963024  

- Contactpersoon Voorne aan Zee en Rozenburg: Violieke van Eijk,  

06-20213137 

- Contactpersoon Goeree Overflakkee: Marijke de Vries, 06-20975889 

- Contactpersoon Hoeksche Waard: Hannie van de Boom, 06-30308263 

Voorbereiding 

huisartsenpraktijk 

Bij de aanmelding van een cliënt naar het palliatief team worden de volgende 

gegevens aangeleverd: 

- NAW gegevens cliënt 

- BSN en / of verzekeringsnummer 

- Aard van de gevraagde begeleiding 

- Aanvullende medische gegevens 

Aanwijzingen 

huisartsenpraktijk 

- Proces na aanmelding: gebruikelijk is binnen 1 week de afspraak voor een 

bezoek, bij spoed wordt de zelfde dag of de volgende dag gestart. 

- Terugkoppeling: wordt standaard gedaan via mail, assistente of SILLO app. 

VIPLive kan ook in de toekomst. 

Bekostiging Inzet palliatief team wordt meestal vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. 

Indien er sprake is van een WLZ indicatie moet er een eigen bijdrage worden 

betaald (via het CAK). 
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