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Palliatieve zorg in ZGT
De ‘Internationale Dag van de Palliatieve Zorg’ valt 
ieder jaar op de tweede zaterdag in oktober. 
Op deze dag, dit jaar op 10 oktober, wordt aandacht 
besteed aan zorg aan mensen die niet meer kunnen 
genezen en welke mogelijkheden er dan zijn om zo 
goed mogelijke kwaliteit van leven te behouden, 
tot het einde. Via deze nieuwsbrief willen wij 
informeren over diverse mogelijkheden binnen de 
palliatieve zorg. 

Het consultteam ondersteunende- en palliatieve 
zorg ZGT geeft advies en gaat in gesprek met 
patiënt en naasten als de ziekte niet meer 
te genezen is. De aandacht is gericht op het 
verminderen van de symptoomlast, ondersteuning 
bij emotionele problemen, het voorkomen van over 
behandelen, advance care planning en informatie 
over zorgmogelijkheden binnen en buiten ZGT.  
De zorg wordt afgestemd op de individuele patiënt 
en diens naasten. De patiënt wordt vervolgens 
multidisciplinair besproken in het MDO.

Vaak wordt het consultteam (te) laat ingeroepen 
tijdens het ziektetraject van de patiënt. Terwijl de 
kwaliteit van leven aantoonbaar verbetert wanneer 
palliatieve zorg tijdig wordt gestart (Rapport 
uitgezaaide kanker in beeld, IKNL, 2020).

Palliatieve zorg in tijden van corona

Voor de palliatieve en terminale patiënt brengt 

deze coronatijd een toename van onzekerheid. 

De angst voor besmetting en de veranderde 

communicatie door de inzet van maatregelen 

en beschermingsmiddelen dragen hieraan 

https://www.zgt.nl/professionals/eentweezgt/dienstverlening/consultteam-ondersteunende-en-palliatieve-zorg/
https://www.zgt.nl/professionals/eentweezgt/dienstverlening/consultteam-ondersteunende-en-palliatieve-zorg/


bij. Patiënten ervaren minder sociale steun door 

beperking van bezoek. Voor de nabestaanden 

vergroot dit de kans op pathologische rouw. 

ZGT probeert mensen hierin zo goed mogelijk te 

ondersteunen. 

Indien de patiënt in het ziekenhuis komt te overlijden 
streeft ZGT naar omstandigheden waarin een waardig 
afscheid mogelijk is. Wij kijken waar we kunnen afwijken 
van de bezoekregeling om mensen op een goede manier 
afscheid te laten nemen van hun geliefden.

Voor COVID-19 patiënten zijn palliatieve protocollen 
ontwikkelt. Deze zijn te vinden op KLIK.

Het LUMC Expertisecentrum Palliatieve Zorg heeft een 
serie korte basisscholingen over corona en palliatieve zorg 
gemaakt die via deze link te vinden is. 

Geestelijke verzorgers  
van ZGT bieden een  
luisterend oor 
De geestelijk verzorger is een vertrouwenspersoon die 
luistert naar de patiënt en hem of haar steunt in het proces 
dat hij doormaakt. Ook voor de naaste(n) van de patiënt 
kan de geestelijk verzorger iets betekenen. De geestelijk 
verzorger kan ook een passend ritueel verzorgen voor de 
patiënt en naaste(n). Buiten het ziekenhuis kan iemand 
voor allerlei (levens) vragen, hulp, advies of troost terecht 
bij Willem, hart voor levensvragen. Via dit centrum voor 
levensvragen in Twente en de Achterhoek kan telefonisch 
of via de mail contact gelegd worden met een geestelijk 
verzorger.
Hart voor levensvragen. 

De Inloophuizen in Almelo (Alma Inloopershuis) en 
Hengelo (De Nije Stichting) bieden ook in deze tijd een 
laagdrempelige ontmoetingsplek aan mensen, die zelf of 
in hun naaste omgeving, te maken hebben (gehad) met 
ernstige aandoeningen, zoals kanker. Ook in coronatijd zijn 
de Inloophuizen geopend. En worden enkele activiteiten 
aangeboden. Gasten kunnen binnen lopen voor een kop koffie, 
een praatje, een gesprek, informatie of voor het ontmoeten 
van mensen die zich in dezelfde situatie bevinden. In het 
inloophuis moet niets, maar kan van alles. Het is een plek om 
even tot rust komen in een veilige omgeving. 

Ontmoetingsplek voor palliatieve patiënten en hun naasten 

https://www.zorgvoorbeter.nl/nieuws/palliatieve-zorg-corona?utm_source=flexmail&utm_medium=e-mail&utm_campaign=zorgvoorbeternieuwsflits6oktober2020&utm_content=bekijk+de+lessen+en+activiteiten
https://willemlevensvragen.nl/
https://almainloopershuis.nl/
https://www.denijestichting.nl/het-nije-huis


Als in het ziekenhuis blijkt dat iemand komt te overlijden, wordt in overleg met deze patiënt en diens naasten gekeken of hij de laatste 
levensfase thuis of in een hospice kan doorbrengen. Dat is ook wat de meeste mensen willen. Maar voor sommige patiënten is dit 
niet meer haalbaar. Bijvoorbeeld omdat transport een te grote belasting is, als ziekenhuiszorg nodig blijft of als het niet lukt om de 
benodigde zorg na ontslag tijdig te regelen. Zij verdienen optimale zorg in de stervensfase. 

Het ondersteunend en palliatief team ZGT heeft gekeken hoe men in het ziekenhuis de kwaliteit van zorg in de stervensfase kan 
verbeteren. Zo ontstond het idee voor een mobiele hospice unit. Met de unit wordt een klinische en kale ziekenkamer in een 
handomdraai omgebouwd tot een aangename en comfortabele, huiselijke ruimte met meubilair en accessoires. De vriendelijke, 
huiselijke omgeving biedt patiënten en naasten rust. ZGT start dit najaar een pilot op de afdelingen 4 Oost, 3 Zuid en 5 West. En hoopt 
hiermee patiënten en hun naasten beter in de gelegenheid te stellen om afscheid te nemen. 

Mobiele hospice unit; optimale zorg in de stervensfase
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Waakkoffer
Tijdens de coronacrisis hebben we waakmanden samengesteld met hulp en subsidie van 
Roparun. 
Het doel hierbij is om de naasten ondersteuning te bieden tijdens het waken bij de stervende 
Covid-19 patiënt. Denk hierbij aan inspirerende teksten en gedichten, een speaker voor 
gewenste muziek, massageolie, een kleine ventilator, (kleur) boekjes voor kinderen en 
verzorgingsproducten voor de naaste. 
Deze maand gaan we dit uitbreiden met waakkoffers voor alle verpleegafdelingen.  
We hebben hierbij gekozen voor rolkoffers die gemakkelijk te vervoeren en te reinigen zijn. 
Via de aandachtsvelders palliatieve zorg van de verpleegafdelingen zullen we deze rolkoffers 
uitdelen. Zij worden hiervoor nog benaderd.

Koppelbed

Een koppelbed is een logeerbed wat een eenpersoons hoog-
laagbed in een handomdraai tot een volwaardig tweepersoonsbed 
maakt. 
Op deze manier is het mogelijk voor een naaste om ook in het 
ziekenhuis fysiek dichtbij diens ernstig zieke of stervende 
dierbare te zijn. Elkaars warmte voelen, een hand vasthouden, 
tegen elkaar aankruipen of samen naar muziek luisteren kan veel 
betekenen en bijdragen aan de rust van de patiënt en naaste.

Wil jij het koppelbed inzetten voor jouw patiënt? Neem dan 
contact op met het VAM (tst 4294)

Vragen en contact
Consultteam ondersteunende en palliatieve zorg 
Miriam Bijen, Kristel Haarman en Carla Hemmelder 
Bereikbaar via ZGT Lijn 1-2 
Telefoonnummer 088 708 36 69

Geestelijke verzorging
Akke Fokje Stienstra 
Telefoonnummer 088 708 5216
Anton Scholte 
Telefoonnummer 088 708 3769

Willem, hart voor levensvragen 
Telefoonnummer 0900 7770 077
info@willemlevensvragen.nl


