
 

Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) | maart 2019 

 

 

De mededeling dat u niet meer kunt 

genezen en (op korte termijn) zult 

gaan sterven kan bij u en uw naasten 

veel vragen, onzekerheden en emoties 

oproepen. Vooral na thuiskomst uit het 

ziekenhuis blijken veel vragen naar 

boven te komen. Praten met een 

deskundige zorgverlener kan dan 

enorm helpen. 

 

Die zorgverlener kan bij u thuis komen. 

Een gesprek met zo'n zorgverlener 

helpt u misschien om u minder 

onzeker te voelen, de informatie te 

krijgen die u wilt, anders om te gaan 

met levensvragen of nieuwe 

mogelijkheden te ontdekken voor 

passende hulp of praktische 

oplossingen.  

Een deskundige 
zorgverlener die 
thuis met u komt 

praten 

 

 

VRAGEN 

Het kan zijn dat de volgende vragen bij u 

leven: 

 Ik ben zo moe, hoe kan ik hier beter 

mee omgaan? 

 Mijn partner, vriend of kind wil niet 

over de situatie praten, maar ik wel. 

Wat kan ik doen? 

 Wat is een palliatieve behandeling en 

wat kan ik daarvan verwachten? 

 Ik word palliatief behandeld en heb 

nu veel last van [...]. Wat is daaraan te 

doen? 

 Hoe moet het nu verder met mijn 

werk? 

 Hoe zal het de komende weken of 

maanden gaan? 

 Op wie kan ik terugvallen als er 

problemen zijn? 

 Ik wil het liefste thuis blijven, maar  

kan dat wel? 

 Ik wil mijn kinderen niet belasten, 

maar wat als ik niet meer voor mezelf 

kan zorgen? 

 Welke hulp is er mogelijk en hoe kan 

ik dit regelen? 

 Ik ben zo bang dat ik veel pijn zal 

krijgen. Wat kan ik eraan doen om dat 

te voorkomen?  

 

 

  

Huisbezoeken 
in de laatste levensfase 
 

 

INFORMATIE VAN UW 

HUISARTSENPRAKTIJK 

 

OVER HUISBEZOEKEN IN 

DE PALLIATIEVE FASE 
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WAT HOUDT HET IN 

Hebt u vragen, voelt u zich onzeker of wilt u graag praten over uw ziek zijn, dan biedt het 

huisbezoek u hiervoor een mogelijkheid. Met een gespecialiseerd (wijk)verpleegkundige 

kunnen u en uw naaste(n) in gesprek gaan over wat u bezighoudt, wat uw wensen zijn en 

welke mogelijkheden er zijn om passende hulp en ondersteuning te vinden en hoe deze 

aangevraagd kunnen worden. 

 

AANMELDEN 

Wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheid van een huisbezoek dan kan de 

afdelingsverpleegkundige in het ziekenhuis, de verpleegkundige op de poli, uw specialist of 

uw huisarts u aanmelden voor het huisbezoek bij een van zorgorganisaties die hieronder 

genoemd worden. U kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met een van deze 

organisaties. 

 

De gespecialiseerde (wijk)verpleegkundige neemt binnen een week na aanmelding 

telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak. 

 

Aan de huisbezoeken zijn geen kosten verbonden. Huisbezoeken in de palliatieve fase 

worden aangeboden door de thuiszorgorganisaties in de regio die beschikken over een 

specialistisch verpleegkundig team. Deze organisaties bieden naast huisbezoeken in de 

palliatieve fase ook huisbezoeken in de behandelfase.  

 

HUISBEZOEKEN IN ZOETERMEER 

PrivaZorg Zoetermeer 

Voor mensen wonend in alle wijken van Zoetermeer: 

Bereikbaar via:  T: 079 - 820 02 20 of  

info@privazorgzoetermeer.nl 
 

Vierstroom Zoetermeer  

Voor mensen wonend in alle wijken van Zoetermeer: 

Bereikbaar via:  T: 088 – 044 48 88 of info@vierstroomzorgthuis.nl 

 
Buurtzorg Zoetermeer Meerzicht  

Voor mensen wonend in Meerzicht (wijk 15 en 16). 

Bereikbaar via: T. 06 – 10 25 09 26  of zoetermeermz@buurtzorgnederland.com 

 

Buurtzorg Zoetermeer Driemanspolder 

Voor mensen wonend in Driemanspolder (wijk 13). 

Bereikbaar via: T. 06 – 12 50 21 00 of  

zoetermeerdriemanspolder@buurtzorgnederland.com 

 

Buurtzorg Zoetermeer West 

Voor mensen wonend in Stadscentrum, Buytenwegh en De Leyens (wijk 11, 17, 25 en 26). 

Bereikbaar via: T. 06 – 12 84 88 24 

zoetermeer@buurtzorgnederland.com 

 

Buurtzorg Zoetermeer Zuid  

Voor mensen wonend in Rokkeveen (wijk 18 en 19).  

Bereikbaar via: T. 06 – 57 93 77 03 of 

zoetermeerzuid@buurtzorgnederland.com 

 

Buurtzorg Zoetermeer Midden  

Voor mensen wonend in Dorp en Palenstein (wijk 12 en 22). 

Bereikbaar via:  T. 06 – 12 38 42 90 of 

zoetermeermidden@buurtzorgnederland.com  

 

Buurtzorg Zoetermeer Noord 

Voor mensen wonend in Seghwaert en Noordhove (wijk 23, 24, 27 en 28). 

Bereikbaar via:  T. 06 – 57 31 83 22 of 

zoetermeernoord@buurtzorgnederland.com 

 

Wilt u meer weten, kijk dan op de Zoetermeerse website: zoetermeergezond.nl onder 

'Palliatieve Zorg' of neem contact op met uw huisarts. 

 

 

 

Nb deze tweede pagina vormgeven over hele breedte ipv 2 kolommen 

 

MEER INFORMATIE 

 

Meer informatie over 

palliatieve zorg in de 

regio kunt u vinden op 

de website van het 

Netwerk Palliatieve Zorg 

Haaglanden, telefoon: 

(070) 700 00 77, e-mail 

info@transmuralezorg.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze folder is een uitgave 

van Stichting Transmurale 

Zorg Den Haag e.o. en het 

Netwerk Palliatieve Zorg 

Haaglanden, in 

samenwerking met de SGZ  

 

mailto:info@privazorgzoetermeer.nl
mailto:info@vierstroomzorgthuis.nl
file:///C:/Users/bvvlaanderen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CFCXXUT1/zoetermeermz@buurtzorgnederland.com
file:///C:/Users/bvvlaanderen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CFCXXUT1/zoetermeerdriemanspolder@buurtzorgnederland.com
file:///C:/Users/bvvlaanderen/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CFCXXUT1/zoetermeer@buurtzorgnederland.com
mailto:zoetermeerzuid@buurtzorgnederland.com
mailto:zoetermeermidden@buurtzorgnederland.com
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/haaglanden
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/haaglanden

