
Factsheet  
oncologische 
en palliatieve 
zorg

‘Kennis en steun  
in deze moeilijke 
fase.’

Gespecialiseerde verpleegkundige begeleiding thuis 
voor oncologische en/of palliatieve patiënten.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Informatie  
voor verwijzers



Begeleiding op die moeilijke momenten in het leven
De gespecialiseerd verpleegkundige biedt het continuïteitshuisbezoek (CHB). Dit is een begeleidings
bezoek aan huis voor volwassen patiënten met een oncologische en/of levensbedreigende aandoening. 
In afstemming met de huisarts en andere zorgverleners adviseert de verpleegkundige over alle  
aspecten van de oncologische/palliatieve zorg. 

Welke praktische ondersteuning bieden wij?
 •   Het adviseren en begeleiden van de patiënt en naasten, op basis van inhoudelijke kennis  

en de kennis van de lokale /regionale sociale kaart in soms moeilijke keuzemomenten.
 •  Het beheersen van pijn en andere symptomen, Pijn Instructie Programma (PIP).
  •   Het bieden van aandacht voor de sociale, psychologische en spirituele aspecten bij de patiënt 

en diens naasten en zonodig ondersteuning hierbij organiseren.
 •  Het organiseren van de zorgverlening op basis van een zeer nauwe samenwerking tussen  

verschillende hulpverleners.
 •   Het vroegtijdig herkennen en inventariseren van problemen in de palliatieve fase van de 

patiënt, waardoor verergering c.q. toename van zorgvragen wordt voorkomen.
  •  De oncologie/palliatief verpleegkundigen en de verpleegkundigen van het verpleegtechnisch 

team werken samen om de organisatie en continuïteit van de thuiszorgtechnologie bij  
palliatieve patiënten te waarborgen.

 •  Het starten met pijnbestrijding of palliatieve sedatie in de thuissituatie met behulp van een 
pomp in opdracht van de hoofdbehandelaar (arts).

Werkwijze
De gespecialiseerd verpleegkundige werkt nauw samen met alle betrokkenen in de zorg en is aan
vullend op de reguliere wijkverpleging van de patiënt. Palliatieve patiënten worden zo nodig tijdens  
de PaTz(Palliatieve Thuiszorg) bijeenkomsten besproken met de huisartsen en wijkverpleegkundigen. 
Er wordt gewerkt met gevalideerde instrumenten, de Landelijke Richtlijnen Oncologie/Palliatieve  
zorg en het Zorgpad Stervensfase. 
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Werkgebied
Wij bieden continuïteitshuisbezoeken aan voor 
oncologische en/of palliatieve patiënten in  
Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Barendrecht, 
Lansingerland, Hoogvliet en Pernis.

Kosten
Oncologische en/of palliatieve zorg wordt  
gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet.  
De benodigde indicatie wordt gesteld door  
de oncologie/palliatief verpleegkundige of de
wijkverpleegkundige. Er is geen eigen bijdrage 
verschuldigd.

Oncologische en/of palliatieve zorg aanvragen?
Voor meer informatie over de mogelijkheden, of meteen aanvragen neem contact met ons op via:

010 33 23 000
Vraag daarbij meteen naar een oncologie/palliatief verpleegkundige uit de betreffende wijk.


