
Als beter worden niet meer 
mogelijk is ... 

Deze brochure is bedoeld voor 
mensen die thuis wonen (en 
hun naasten) die weten dat ze 
niet meer beter kunnen worden. 

Vaak is het moeilijk om je voor 
te bereiden op het einde van je 
leven. Je wordt overspoeld 
door vragen en emoties en dat 
terwijl er toch echt wel zaken 
geregeld moeten worden en 
keuzes gemaakt. Het Zorgpunt 
kan jou en je naasten hierin 
ondersteunen. Om meer grip te 
krijgen op de situatie, eigen 
regie te behouden. angsten en 
onzekerheden weg te nemen 
en het proces draaglijker te 
maken. 

Door wie? 

iedereen ervaart de palliatieve 
fase op zijn eigen manier. Het 
kan zowel een lichamelijke als 
geestelijke belasting zijn. Om 
voor beiden hulp te kunnen 
bieden hebben thuiszorg 
organisatie Het Zorgpunt en 
rouw- en stervensbegeleiding 
Grief-Relief de handen ineen 
geslagen. 
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Sterven is geen kunst, 

maar goed sterven is 

de allerhoogste kunst 

Wat is palliatieve zorg? 

Het betekent: verzachtend. 
Palliatieve zorg is niet gericht 
op genezing. maar op jouw 
welzijn. Dat jouw leven zo fijn 
en prettig mogelijk is (door het 
voorkómen en/of verminderen 
van klachten), ondanks dat je 
ziek bent. En omdat de mensen 
om je heen daar ook een grote 
rol bij spelen, richt palliatieve 
zorg zich ook op jouw naasten. 

Op het moment dat de 
levensverwachting minder dan 
1 jaar is start het palliatief 
proces, schematisch hieronder 
weergegeven: 

.... 
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Wij ondersteunen gedurende 
het hele proces. 

Het Zorgpunt ondersteunt jou 
en jouw naasten in het hele 
proces. Wij werken met een 
klein hecht team wat niet alleen 
medisch georiënteerd is, maar 
juist gericht op het hele proces. 
Met oprechte aandacht voor de 
mens, zijn of haar verhaal, 
wensen, angsten en 
mogelijkheden. Met dit 
palliatieve zorgteam zorgen we 
ervoor dat de aandacht ligt op 
wat belangrijk is voor jou en 
jouw naasten. 

We zetten de juiste uren zorg 
in, we regelen zaken, we 
maken onderwerpen 
bespreekbaar of gewoon door 
er te zijn. 

Alles draait erom een vredige 
sfeer te realiseren, rust te 
vinden en een waardig afscheid 
mogelijk te maken, 

Onze kracht is ons kleine 
multidisiplinaire team dat zowel 
verpleegkundig als psychisch 
sociale ondersteuning biedt. 

Voorbij medische 

dossiers, kijkend 

naar de mensen 

erachter 

Levensvragen 

Deze vragen hebben te maken 
met de behoefte om het leven 
goed af te ronden. Ze grijpen 
terug naar jouw eigen levens· 
en inspiratiebronnen, geloof of 
levensbeschouwing. 

Het kan troost en steun bieden 
om hierover te spreken met uw 
partner, familie en vrienden. 
Soms kunnen er echter ook 
situaties zijn waarin u niet de 
mogelijkheid heeft om met 
iemand hierover een gesprek te 
voeren. Of misschien wilt u dit 
gesprek liever voeren met 
iemand builen uw directe 
leefomgeving. Of u voelt dat het 
moeilijker wordt met de situatie 

vragen waar u misschien nog 
nooit bij stil heeft gestaan maar 
nu wel erg belangrijk worden, 
bijvoorbeeld: 

Ik wil thuis sterven. kan dat? 
Hoe praat je samen over de 
dood? 
Wat moel ik allemaal regelen, 
wanneer, hoe en met wie? 
Ik wil nu partner/kind zijn in 
plaats van mantelzorger, maar 
hoe doe ik dit? 
Hoe vertellen we het onze 
naasten, (klein)kinderen en 
anderen? 
Heb ik het allemaal wel goed 
gedaan? 
Waarom is mij dit overkomen?
Hoe moet ik nu verder met mijn 
naasten? 
Wat heb ik nog aan wensen? 
Wat vind ik belangrijk? 
Ik ben best angstig voor wat 
komen gaat. Hoe ga ik 
daarmee om? 
Hoe weet de dokter wat ik wel 
wil en wal niet? 
Wat kan ik allemaal nog wel 
doen? Hoe dan? Of moet ik 
juist mijn energie sparen? 

Neem gerust vrijblijvend contact 
op voor een eerste persoonlijke 
kennismaking met onze 
wijkverpleegkundige en/of onze 
rouw- en stervensbegeleider. 

Niet om dagen toe te 

voegen aan het leven 

maar om leven toe te 

voegen aan de dagen 

Onze diensten 

Het Zorgpunt start, na een 
persoonlijke intake met de 
wijkverpleegkundige, met het 
leveren van thuiszorg. Deze kan 
bestaan uit verzorging en/of 
verpleging. Al naar gelang de 
behoefte kan de zorg 
opgeschaald worden. 

Tijdens de zorgverlening 
onderhouden wij contact met 
jouw omgeving maar ook andere 
zorgverleners zoals de huisarts 
en het ziekenhuis. 

Mocht het nodig zijn dan 
bestellen wij een pomp en 
regelen we de medicatie. Ons 
VTT-team komt de pomp 
aansluiten en instellen . 
Het VTT-team bestaat uit voor 
jou bekende gezichten. 

Om jou en jouw naasten te 
ondersteunen kunnen we ook 
's nachts waken. Op het moment 
dat je jouw rust gevonden hebt 
blijven wij ter ondersteuning en 
regelen wij een aantal praktische 
zaken voor jouw omgeving. 

Wij leveren: 

• Verpleging & verzorging
• Verpleegtechnische zorg
• Coördinatie van zorg
• Slaap- en waakdiensten
• 24 uur bereikbaarheid
• personenalarnering
• Geestelijke en emotionele 

ondersteuning voor jou en 
jouw naasten
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Samenwerking 

Het Zorgpunl is lid van het 
Netwerk Palliatieve Zorg 
Zuidoost-Brabant. Daarnaast 
werken wij nauw samen met 
Grief-Relief rouw- en stervens 
begeleiding. Wij werken volgens 
LESA: de Landelijke Eerstelijns 
Samenwerking Afspraak, die 
richtlijnen voor palliatieve zorg 
bevat. 

Hoe wordt palliatieve zorg 
vergoed? 

Vergoeding van palliatieve zorg 
kan op verschillende manieren 
plaatsvinden: 
Heb je géén Wlz-indicatie? 
Dan wordt de zorg vergoed door 
de basisverzekering. 
Palliatieve zorg kan thuis 
geleverd worden (door de 
wijkverpleegkundige). Dit wordt 
volledig gedekt vanuit de 
basisverzekering. 
Als je een Wlz-indicatie hebt, 
wordt de vergoeding van 
palliatieve terminale zorg 
vergoed door het zorgkantoor. 
Voor Wlz-zorg geldt een 
maandelijkse eigen bijdrage, 

Contact 

Het Zorgpunt is tijdens 
kantoortijden te bereiken op 
telefoonnummer 085-0091944 
Buiten kantoortijden zijn we 
bereikbaar via ons 
Whatsapp-nummer 06-21900231 
bereikbaar.Meer informatie is te 
vinden op www.hetzorgpunt.nl 

Laat Onze familie voor de Uwe zorgen. 




