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Als u niet meer beter wordt …. 

Ondersteuning en begeleiding thuis

Careyn                                                                         

Voor mensen die wonen in de regio Delft – Westland 

– Oostland.     

De huisbezoeken worden gedaan door oncologie–  en 

palliatief verpleegkundigen.

Bereikbaar via T. 088-1239988

 E. oncologiespecialist@careyn.nl

Evita Zorg

De huisbezoeken worden gedaan  door wijkverpleeg-

kundigen die palliatief geschoold zijn. 

Bereikbaar via  T. 070-3141602

 E. info@evitazorg.nl

Florence  

De huisbezoeken worden gedaan door oncologie–  en 

palliatief verpleegkundigen van het specialistisch team 

en/of door wijkverpleegkundigen die palliatief 

geschoold zijn. 

Bereikbaar via  T. 070-4131000

 E. servicebureau@florence.nl

HWW Zorg 

De huisbezoeken worden gedaan door oncologie–  en 

palliatief verpleegkundigen van het specialistisch team 

en door wijkverpleegkundigen die palliatief geschoold 

zijn. 

Bereikbaar via  T. 070-3795135 

 E. svtteam@hwwzorg.nl

Vervolg van organisaties 



- Ik ben zo moe, hoe kan ik hier beter mee omgaan?

- Mijn partner/naaste wil niet over de situatie praten, 

maar ik wel. Hoe kan ik daar mee omgaan?

- Wat is een palliatieve behandeling en wat kan ik 

daar van verwachten?

- Ik word palliatief behandeld en heb nu veel last van 

pijn / benauwdheid /slecht slapen/ andere klachten, 

wat is daar aan te doen?

- Hoe zal het de komende weken / maanden gaan en 

op wie kan ik terug vallen als er problemen zijn?

- Ik wil het liefste thuis blijven, maar wat zijn de 

mogelijkheden? 

- Ik wil mijn  kinderen niet belasten, maar wat als ik 

niet meer voor mezelf kan zorgen? 

- Wat zijn de mogelijkheden voor extra zorg en 

ondersteuning of hulpmiddelen? En hoe kan ik dit 

regelen?

Heeft u vragen, voelt u zich onzeker en / of angstig of 

wilt u graag praten over uw ziek zijn, dan biedt het 

huisbezoek u de mogelijkheid voor ondersteuning en 

begeleiding. Met een gespecialiseerd (wijk)verpleeg-

kundige kunnen u en uw naaste(n) in gesprek gaan 

over wat u bezighoudt, wat uw wensen zijn en welke 

mogelijkheden er zijn voor passende hulp en onder-

steuning.  

De wijkverpleegkundige maakt een analyse van de 

aangegeven en geobserveerde problemen. Zo nodig 

kan de wijkverpleegkundige andere zorgverleners 

inschakelen. 

De mededeling dat u niet meer beter wordt is een 

ingrijpende gebeurtenis. Dit 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. 

Door middel van deze folder willen zorgverleners in 

de regio Den Haag e.o. u informeren over de mogelijk-

heid van gesprekken met een gespecialiseerd 

verpleegkundige. De gesprekken zijn bedoeld voor 

patiënten die ziek zijn en mogelijk (meer) zorg of 

ondersteuning thuis nodig hebben:

- Patiënten met kanker in de palliatieve fase;

- Alle andere patiënten die niet meer beter worden 

ten gevolge van een chronische aandoening 

bijvoorbeeld MS, hart- en vaatziekten, dementie, 

chronische longklachten. 

Uit onderzoeken en ervaringen blijkt dat praten met 

een deskundige zorgverlener kan helpen om minder 

onzekerheid te voelen, gewenste informatie te krijgen, 

anders om te gaan met levensvragen of nieuwe 

mogelijkheden te ontdekken voor passende hulp of 

oplossingen. Ook kan het huisbezoek helpen om de 

zelfredzaamheid van u en uw naasten te vergroten. 

Wie doen de huisbezoeken?

Wanneer u gebruik wilt maken van de mogelijkheid 

van een huisbezoek dan kan de afdelingsverpleegkun-

dige, de verpleegkundige op de poli, uw specialist of 

huisarts u aanmelden voor het huisbezoek bij een van 

onderstaande zorgorganisaties.

U kunt ook zelf rechtstreeks contact opnemen met 

een van de onderstaande thuiszorgorganisaties. 

De gespecialiseerde (wijk)verpleegkundige neemt 

binnen een week na aanmelding telefonisch contact 

met u op voor het maken van een afspraak.

Aan deze huisbezoeken zijn geen kosten verbonden.

 

Zorginstellingen in de regio Haaglanden hebben werk-

afspraken gemaakt over de Huisbezoeken. De volgen-

de organisaties bieden naast huisbezoeken in de 

palliatieve fase ook huisbezoeken in de behandelfase. 

Allerzorg PTZ Haaglanden

Huisbezoeken worden gedaan door een gespeciali-

seerd  palliatief verpleegkundige.

Bereikbaar via  T: 06-29412883

      E. ptzhaaglanden@allerzorg.nl

Buurtzorg Den Haag

De huisbezoeken worden gedaan door wijkverpleeg-

kundigen die palliatief geschoold zijn.

Bereikbaar via  T: 06-12554075

 E:  kijkduin@buurtzorgnederland.com

Ondersteuning en 
begeleiding thuis 

Is het huisbezoek iets voor u?

Vragen die bijvoorbeeld 
kunnen spelen

Aanmelden 

Voor meer organisaties z.o.z. 


