Palliatieve Zorg in het
Dijklander Ziekenhuis
Team Ondersteuning en Palliatieve Zorg (TOPZ)

Palliatieve Zorg in het Dijklander Ziekenhuis
Als iemand ongeneeslijk ziek is, betekent dit niet dat het leven en de zorg stopt.

Wat is palliatieve zorg?

Als u gehoord heeft dat u ongeneeslijk ziek bent, of u weet dat u met uw leeftijd en
gezondheidsproblemen geen lange tijd meer te leven heeft, breekt de laatste fase
van uw leven aan. De zorg die u en uw naasten krijgen in deze fase van uw
leven noemen wij palliatieve zorg.
Bij palliatieve zorg staat voorop wat u belangrijk vindt en wat u nodig heeft.
De zorg die u krijgt, is gericht op het verminderen en voorkomen van klachten en
problemen. Dokters, verpleegkundigen en bijvoorbeeld een geestelijk verzorger of
psycholoog kunnen nog veel voor u betekenen. Uw zorgverleners willen zo
bijdragen dat u de dingen kunt doen die u belangrijk vindt, in de tijd die u nog heeft.

Team Ondersteuning en Palliatieve Zorg (TOPZ)

Het Dijklander Ziekenhuis heeft een aantal zorgverleners in huis dat
gespecialiseerd is in palliatieve zorg. Samen vormen zij het Team Ondersteuning en
Palliatieve Zorg (TOPZ).
Uw behandelend arts kan voor u een afspraak maken met een lid van dit team. In
dit gesprek vertellen wij graag wat wij voor u kunnen betekenen en bespreken we
uw behoeften en wensen.

Ook buiten het ziekenhuis

Het TOPZ stemt de zorg af met uw huisarts, thuiszorg en desgewenst met een
hospice.
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Op de foto: Janke Vellenga, Anne Bot en Monique Termeulen, verpleegkundig
specialisten (i.o.) van het TOPZ

Meer informatie over palliatieve zorg

Wilt u meer weten over palliatieve zorg, dan verwijzen wij u graag naar
onderstaande betrouwbare websites:
• www.overpalliatievezorg.nl
• www.netwerkpalliatievezorg/westfriesland
• www.netwerkpalliatievezorg.nl/zaanstreekwaterland
• www.centrumlevensvragen.nl
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Uw afspraak met het Team Ondersteuning en Palliatieve Zorg
(TOPZ)
U heeft een afspraak op:…………………………. (datum) om ………….. uur.
Op locatie: ………………………………………………………………………
met (aan te kruisen):
☐ Janke Vellenga verpleegkundig specialist
☐ Anne Bot verpleegkundig in opleiding tot specialist
☐ Monique Termeulen verpleegkundig specialist

Voorbereiding gesprek

Het is raadzaam uw gesprek met het TOPZ voor te bereiden, samen met uw
naasten. U kunt vast nadenken over zaken als:
• Welke wensen en verwachtingen u heeft over uw behandeling
• Als u aan de toekomst denkt, wat is dan voor u het meest belangrijk?
• Waar geniet u van? Waar heeft u plezier in?
• Zijn er dingen waar u zich zorgen over maakt?
• Welke aandacht is er nodig voor uw naasten?
• Heeft u bepaalde gedachten of wensen over de laatste fase van uw leven
U wilt nog iets anders bespreken, namelijk…….
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Notities:
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Locatie Enkhuizen
Molenweg 9b
1601 SR Enkhuizen
T. 0228 312 345
Locatie Hoorn

Maelsonstraat 3
1624 NP Hoorn
T. 0229 257 257
Locatie Purmerend
Waterlandlaan 250
1441 RN Purmerend
T. 0299 457 457

Locatie Volendam
Heideweg 1b
1132 DA Volendam
T. 0229 257 500

Postbus 600, 1620 AR Hoorn
www.dijklander.nl
info@dijklander.nl
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