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Palliatieve zorg 

Palliatief team Martini Ziekenhuis

Telefoon: (050) 524 6510
E-mail: palliatiefteam@mzh.nl

Inleiding

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen in de laatste fase van het leven, als gene-
zing van een ziekte niet meer mogelijk is. De duur van de palliatieve fase is per 
ziekte en patiënt verschillend. Dit kan een periode van jaren tot maanden, tot 
slechts enkele dagen zijn. In deze laatste levensfase kan nog veel worden gedaan 
om deze periode voor u en uw naasten zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Waaruit bestaat palliatieve zorg? Met welke klachten en vragen kunt u bij ons 
Palliatief Team terecht? In deze folder leest u wat het Palliatief Team voor u kan 
betekenen en hoe u in contact kunt komen met het Palliatief Team. 

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg heeft als doel om de kwaliteit van leven te verbeteren of zo lang 
mogelijk te behouden. Er wordt naar gestreefd klachten te voorkomen, eventu-
ele klachten zo vroeg mogelijk te herkennen en ze dan te behandelen. Dit wordt 
ook wel symptoombestrijding genoemd. U kunt hierbij denken aan lichamelijke 
klachten, maar ook aan emotionele problemen zoals angst, eenzaamheid of pie-
keren over de toekomst en eventueel het levenseinde. 

Het kan zijn dat uw behandelend arts of verpleegkundige denkt dat u baat heeft 
bij extra ondersteuning in deze fase. Hiervoor heeft het Martini Ziekenhuis een 
Palliatief Team. Bij de medewerkers van dit team staan de wensen van u en uw 
naasten centraal. Het Palliatief Team verleent zorg in samenwerking met uw an-
dere zorgverleners in het ziekenhuis, maar ook met uw huisarts. Zij hebben hier-
over contact met elkaar. Het Palliatief Team kan op alle momenten in de pallia-
tieve fase ondersteuning of begeleiding bieden.  
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Het Palliatief Team

Van links naar rechts: 

Annerike Govers, klinisch geriater; Petra Veltman, verpleegkundig specialist in opleiding; Ruurd van 

de Water, verpleegkundig consulent en geestelijk verzorger; Gertruud van der Werff,  verpleegkundig 

specialist palliatieve zorg; Annette van der Velden, internist-oncoloog en kaderarts  palliatieve zorg 

Het Palliatief Team bestaat uit verpleegkundigen en artsen die gespecialiseerd 
zijn in palliatieve zorg. Ook zijn er andere zorgverleners betrokken op wie, indien 
nodig of gewenst, een beroep gedaan kan worden. U kunt hierbij denken aan 
een psycholoog, kaderhuisarts palliatieve zorg, maatschappelijk werker, geeste-
lijk verzorger en apotheker.

Het Palliatief Team kan u en uw naasten in deze fase persoonlijke ondersteuning 
bieden. Daarnaast geeft het team advies aan uw behandelteam over mogelijk-
heden tot het verminderen van lichamelijke en psychosociale klachten en over 
zingevingvragen. Ook kunnen de medewerkers van het Palliatief Team u informe-
ren en adviseren over keuzes betreffende het levenseinde. 
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Met welke klachten, problemen of vragen kunt u terecht bij het 
Palliatief Team?

•  Lichamelijke klachten zoals pijn, misselijkheid, vermoeidheid, benauwdheid, 
verstopping, vragen op het gebied van voeding;

•  Psychosociale zorgen of problemen, zoals angst, somberheid of een moeilijke 
thuissituatie;

•  Zingevingvragen zoals: wat vind ik nog belangrijk in deze fase en hoe geef ik 
deze periode in mijn leven vorm?;

•  Ondersteuning bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals het al dan niet 
starten, doorgaan of afzien van behandelingen;

•  Ondersteuning bij het afsluiten van het leven, waardig sterven en bij verwer-
king van rouw en verdriet;

•  Begeleiding van partner en/of kinderen;
•  Informatie over de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning in de regio 

 Groningen. Hierbij wordt samengewerkt met het Palliatief Netwerk Groningen 
Centraal. 

Contact met het Palliatief Team

Bent u opgenomen in het Martini Ziekenhuis? Uw zaalarts, uw  verpleegkun-
dige op de afdeling of uw specialist op de polikliniek kan het team inschakelen. 
Een verpleegkundige van het Palliatief Team  bezoekt u dan op de afdeling. Hij of 
zij bespreekt met u uw vragen en klachten. 

Vervolgens overlegt de verpleegkundige waar nodig met één van de specialis-
ten uit het team en brengt een advies uit aan uw behandelteam. Daarin worden 
afspraken gemaakt over het vervolg, het bieden van ondersteuning en/of het in-
schakelen van andere zorgverleners.

Bent u via de polikliniek onder behandeling? Dan kan de specialist op de poli-
kliniek u verwijzen naar het Palliatief Team. 

Verwijzing naar het Palliatief Team
Zolang u bent opgenomen in het ziekenhuis, is de behandelend specialist of de 
zaalarts uw aanspreekpunt. In de thuissituatie kan het Palliatief Team een rol spe-
len, maar altijd in samenspraak met uw huisarts.
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Heeft u behoefte aan een gesprek met de verpleegkundige palliatieve zorg? 
Bespreek dit dan met uw arts. Uw arts maakt dan een verwijzing naar het Palliatief 
Team, waarna zij vervolgens contact met u opnemen.

Tevredenheid

Wij gaan ervan uit dat het contact met het Palliatief Team naar tevredenheid ver-
loopt. Mocht dit niet het geval zijn, bespreek dit dan met degene die hiervoor 
direct verantwoordelijk is. U kunt ook een afspraak maken met het de klachten-
functionaris van het ziekenhuis. Meer informatie hierover vindt u op onze website 
of in de folder Uw tevredenheid, onze zorg. 

Tot slot

Het Palliatief Team is bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 
17.00 uur. Telefoon (050) 524 6510 of via e-mail: palliatiefteam@mzh.nl.
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Martini Ziekenhuis

Postadres
Postbus 
 RM  Groningen

Bezoekadres
Van Swietenplein 
Groningen

Algemeen telefoonnummer
()   

www.martiniziekenhuis.nl
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