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Beste lezer,
Over Corona is op dit moment veel informatie op allerlei plaatsen beschikbaar. Dat is
terecht, want deze situatie is voor iedereen heel ingrijpend. In deze nieuwsbrief willen
wij u kort wat regionale en landelijke informatie geven over palliatieve zorg in het
algemeen en over palliatieve zorg voor mensen die besmet zijn met het Coronavirus.
Nogmaals veel sterkte allemaal.
Met vriendelijke groet,
Jopke Kruyt,
netwerkcoördinator
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Palliatieve zorg gaat altijd door
De laatste weken lijkt het of er geen andere zorg is, dan voor mensen met (mogelijk)
Corona. Niets is minder waar. Palliatieve zorg is nog steeds belangrijk en in beeld.
Thuiszorgteams staan ook klaar voor de palliatieve en palliatief terminale patiënten.
De hospices Delft en Beukenrode en de palliatieve units van De Bieslandhof en De
Kreek zijn ‘gewoon’ beschikbaar voor mensen zonder Corona.
Palliatieve zorg voor mensen met Corona, die niet thuis kunnen blijven, kunnen
terecht op een aparte afdeling van De Bieslandhof. Hier worden alleen mensen met
Corona opgenomen. Ook is op deze afdeling ruimte voor mensen in de palliatieve fase
die besmet zijn met het Coronavirus.

Oog voor naasten
Voor iedereen is de Coronapandemie ingrijpend. Ook voor naasten die niet of zeer
beperkt aanwezig kunnen zijn rondom hun naaste in de palliatieve fase. Ook de
beperkingen van aanwezigheid bij overlijden en uitvaart zijn verstrekkend. Oog voor
naasten is daarom nu nog belangrijker geworden. Het Propallia project Oog voor
naasten heeft de eerste delen van de methodiek online gezet. De methodiek is gericht
op intramuraal, maar zeker ook interessant voor zorgverleners die extramuraal
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werken. Informatie voor naasten, zorgverleners en organisaties is te vinden
op: https://www.lumc.nl/org/unczh/onderzoek/Palliatievezorgbijdementie/Oogvoornaasten/OogvoorNaastenmethodiek/

Regionale telefoonnummers voor advies en
ondersteuning
Helpdesk palliatieve zorg Haaglanden DWO: telefoonnummer 088 - 123 24 50, de
helpdesk is op dit moment 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar.
Geestelijke verzorging in de eerstelijn, voor levens- en zingevingsvragen (en
aanvragen): telefoonnummer 06 - 3051 7950 of mail naar gvz@zorgmail.nl. Voor meer
informatie kunt u kijken op de website: https://zel.nl/geestelijke-verzorging-thuis/

Ondersteuning mantelzorg
Oog voor naasten: Naasten hebben juist nu ieders steun nodig en zeker in de
palliatieve fase. Propallia heeft de methodiek Oog voor naasten (intramuraal) nu
online gezet. Methodiek Oog voor naasten
Praten over ziekte en dood in tijden van Corona, tips voor het starten en voeren van
gesprekken over het levenseinde: Boekje van MORBidee

Informatiebronnen
Corona en palliatieve zorg: kijk voor meer informatie op Palliaweb:
www.palliaweb.nl/corona
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