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Continuïteitshuisbezoeken/Begeleiding en 

ondersteuning thuis 
 
Continuïteitshuisbezoeken, het bieden van continuïteit in zorg aan palliatieve 
(kanker)patiënten en hun naasten  
 
Een samenwerking tussen ZGT en de Netwerken Palliatieve Zorg Twente.  
 
Doelgroep 
Het continuïteitshuisbezoek is bedoeld voor 
mensen die niet meer beter kunnen worden 
en hun naasten. Voor mensen die geen 
behandeling of alleen nog palliatieve 
behandeling krijgen. 
 
Wat houdt het 
continuïteitshuisbezoek in? 
Het is bekend dat vragen en problemen van 
mensen die niet meer beter worden 
veranderen tijdens het verloop van de ziekte. 
Er ontstaan ook nieuwe vragen en/of 
problemen gedurende het ziekteproces.  
Het continuïteitshuisbezoek is er om 
ondersteuning te bieden in de thuissituatie. 
Het is er om vragen en (potentiële) 
problemen vroegtijdig te signaleren en op te 
vangen en zo mogelijk te voorkomen.  
Hierbij gaat het niet alleen om aandacht voor 
de patiënt, maar ook om aandacht voor de 
partner/gezinsleden etc. 
Tijdens de huisbezoeken richt de zorg van de 
(palliatief) verpleegkundige zich zowel op het 
beperken van lichamelijke klachten, als ook 
op emotionele en relationele aspecten. Dit 
kan bijvoorbeeld gaan over de plaats waar 
mensen willen verblijven, mogelijkheden om 
thuis te blijven wonen en onderwerpen als 
omgaan met afnemende gezondheid, de 
veranderingen in de relationele sfeer en/of 
levensbeschouwelijk gebied. Zo nodig zal er 
doorverwezen worden 
 

Wie verzorgen de 
continuïteitshuisbezoeken? 
Een vijftal (thuis)zorgorganisaties bieden 
huisbezoeken aan door goed opgeleide 
(palliatief)verpleegkundigen. Er is een folder 
beschikbaar om uit te reiken. Aan te vragen 
bij a.vanberkum@carintreggeland.nl 
 
Meer weten of aanmelden? 
Aanmelden kan bij één van onderstaande 
organisaties (bij voorkeur via het 
contactformulier op de website)   
 
Geen kosten 
Aan het continuïteitshuisbezoek zijn geen 
kosten verbonden. 
 
 
Carintreggeland 
Werkgebied  Almelo, Borne, Dinkelland, 
Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, 
Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, 
Twenterand, Tubbergen en Wierden. 
T. 088-3677000 
E. palliatief@carintreggeland.nl 
  
 
TriviumMeulenbeltZorg  
Werkgebied Almelo, Borne, Enschede, 
Hengelo, Tubbergen en Twenterand. 
T. 0546-874455 
E. palliatief@triviummeulenbeltzorg.nl 
 
 
 
 

http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/137/Continuiteitsbezoeken%20A5%20folder.pdf
mailto:a.vanberkum@carintreggeland.nl
mailto:palliatief@carintreggeland.nl
http://palliatief@triviummeulenbeltzorg.nl/
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ZorgAccent 
Werkgebied Almelo, Hellendoorn, Rijssen-
Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. 
T. 0900-0678 
E.kennisdragerspalliatievezorg@zorgaccent.nl  
 
RST Zorgverleners 
Werkgebied Rijssen 
T. 06-10047322 
E. palliatief@rstzorg.nl  
 
De Vriezenhof 
Werkgebied Twenterand/kern Vriezenveen 
T. 0546-561661 
E. palliatief@vriezenhof.nl  
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