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Thuis sterven is mogelijk

Als u hoort dat u ongeneeslijk ziek bent,  
levert dit heftige gevoelens en gedachten op.
Het betekent ook dat u na moet denken over 
waar u het liefst de laatste fase van uw leven 
door wilt brengen, met wie en op welke wijze. 
Palliaterm maakt het mogelijk dat mensen thuis 
kunnen sterven. Samen met mantelzorgers en 
vrijwilligers bieden onze professionals zorg, 
tijd en aandacht aan de zieke, maar ook aan de 
mantelzorger(s). Wij overleggen zorgvuldig met 
u hoe u deze laatste levensfase door wilt  
brengen en wat voor u belangrijk is. Vaak blijkt 
er meer mogelijk dan waar in eerste instantie 
aan gedacht wordt. Met deze benadering blijft 
de regie over de laatste levensfase in eigen 
hand en dat geeft kracht en energie.

Hoe werkt het?

De zorg die wij bieden wordt vergoed vanuit uw 
basisverzekering. Vaak verwijst het ziekenhuis  
of de huisarts rechtstreeks door naar Palliaterm, 
maar u kunt uiteraard ook zelf contact met ons 
opnemen of uw voorkeur voor ons kenbaar 
maken. U bent namelijk vrij om uw eigen zorg-
aanbieder te kiezen. Nadat u uw zorgbehoefte 
kenbaar heeft gemaakt, stellen wij een team 
met zorgprofessionals samen die zorgvuldig 
en met respect voor uw privacy zorg leveren, 
zowel ‘s nachts als overdag. 

Pieter (56):

Mijn vrouw wilde graag thuis sterven maar ik dacht dat wordt 

te zwaar voor mij. Vanuit het ziekenhuis kwam het voorstel om 

naar een hospice te gaan maat dat wilde ze liever niet. Ze was erg 

verdrietig en ook ik wist het even niet meer. Toen hoorde ik over 

Palliaterm en zocht contact. Het klikte meteen en samen zijn wij 

gaan kijken welke zorg er nodig was. Mijn vrouw is thuis gestor-

ven en wij hadden een waardevolle tijd samen. De professionele 

zorgverleners van Palliaterm hebben mij in deze laatste fase goed 

ondersteund en daardoor heb ik het vol kunnen houden. Ik ben 

blij dat ik de laatste wens van mijn vrouw heb kunnen vervullen. 
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Wilt u meer ervaringen lezen, kijk dan op  
www.zorgkaartnederland.nl.


