
Wat als ik niet meer 
beter word?

Palliatieve zorg

Deze folder is bestemd voor degenen die zelf of in 
hun directe omgeving te maken hebben met een 
levensbedreigende ziekte.

Uitgebreide informatie over de mogelijkheden in deze 
regio staat op de website
 www.watalsiknietmeerbeterword.nl
U kunt ook bij uw huisarts terecht voor informatie
over goede en gerichte zorg in de laatste levensfase.

Deze website is ontwikkeld door het Netwerk 
Palliatieve Zorg Stadsgewest Breda. Hierin zijn vijf 
netwerken actief: Breda en omgeving, Etten-Leur/
Zundert, Oosterhout/Geertruidenberg, Moerdijk/
Drimmelen en Land van Heusden en Altena. 
De coördinatie is in handen van de Annevillegroep. 
De Annevillegroep is een samenwerkingsverband 
van zorgaanbieders in de regio. 

www.watalsiknietmeerbeterword.nl
www.palliatievezorginbrabant.nl

www.annevillegroep.nl

Wat is palliatieve zorg? 
De zorg die gespecialiseerd is in de laatste 
levensfase - de korte of langere tijd tussen 
de slechte boodschap van de arts en het 
levenseinde - wordt palliatieve zorg genoemd. 
Die zorg wordt geboden wanneer er - medisch 
gezien - geen genezing meer verwacht mag 
worden. Het is zorg die gericht is op een zo 
hoog mogelijke kwaliteit van leven in de laatste 
levensfase. De zorg beperkt zich niet tot de 
patiënt, ook het welzijn van de naasten van de 
patiënt wordt hierin betrokken. 

Palliatieve zorg beantwoordt aan de fysieke, 
psychologische, sociale en spirituele behoeften. 
Hierbij kan gedacht worden aan onder meer 
pijnbestrijding, levensbeschouwelijke hulp, 
inzet van vrijwilligers en contact 
met lotgenoten. 
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Wie van een arts hoort een 

ernstige ziekte te hebben, 

heeft onmiddellijk vragen. 

Zoveel vragen zelfs dat het 

moeilijk is om allerlei zaken 

op een rijtje te krijgen. Vooral 

als het een ziekte is die niet 

meer overgaat en op den 

duur levensbedreigend is.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website 
www.watalsiknietmeerbeterword.nl 
waar u informatie vindt over palliatieve zorg.
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan 
thuiszorg, vrijwilligerszorg, psychosociale 
zorg, levensbeschouwelijke ondersteuning, 
lotgenotencontact, voedingsadvies en speciale 
paramedische zorg. 

Verder vindt u informatie over onderwerpen zoals 
pijnbestrijding, palliatieve sedatie, euthanasie en 
huisbezoeken door wijkverpleegkundigen. Ook 
wordt aandacht besteed aan palliatieve zorg voor 
specifieke doelgroepen, zoals mensen met een 
verstandelijke beperking en kinderen.

www.watalsiknietmeerbeterword.nl
Website

Degene om wie het gaat heeft de mogelijkheid om 
te kiezen wat hij of zij het beste vindt. Dit gebeurt 
meestal in overleg met zijn of haar directe omgeving.

Palliatieve zorg kan worden verleend thuis in uw 
eigen omgeving, in het ziekenhuis, verpleeg- of 
verzorgingshuis, hospice of bijna-thuis-huis.

Welke mogelijkheden van zorg en ondersteuning zijn er?
Het uitgangspunt van palliatieve zorg is 
duidelijk: Wat heeft de patiënt nodig? 
Waarmee is hij of zij op dit moment, in deze 
omstandigheden geholpen? En welke vorm 
van ondersteuning is zinvol?


