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Palliatieve zorg 
 

Transmuraal Palliatief Team Noord-Limburg 
 
Inleiding 
Uw arts heeft u verteld dat er bij u sprake is van een ongeneeslijke en/of 
levensbedreigende aandoening. 
Als genezing niet meer mogelijk is komt er veel op u af. Zowel op lichamelijk als 
psychisch vlak breekt er vaak een onzekere periode aan. Om u in deze moeilijke tijd 
te ondersteunen en te begeleiden kan uw behandelend arts of verpleegkundige een 
beroep doen  op het Transmuraal Palliatief Team.  
Noord-Limburg. Hier leest u wat palliatieve zorg is en wat het Transmuraal Palliatief 
Team (TPT) voor u kan betekenen. 
 
Wat is palliatieve zorg 
Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is u en uw naasten een zo hoog 
mogelijke kwaliteit van leven te geven als genezing niet meer mogelijk is. Alle zorg is 
erop gericht   
om deze periode voor u en uw naasten zo goed mogelijk te laten verlopen.  
De zorg richt zich op het behandelen van uw klachten die optreden als gevolg van de 
ziekte zoals bijvoorbeeld pijn, misselijkheid, benauwdheid, slaapproblemen en jeuk. 
Ook is er in de palliatieve zorg veel aandacht voor psychische, sociale en spirituele 
aspecten, zowel bij uzelf als bij uw naasten. Het palliatief team probeert samen met u 
duidelijk te krijgen wat voor u belangrijk is in deze fase van het leven.  
 
Wat doet het Transmuraal Palliatief Team  
Het Transmuraal Palliatief Team gaat met u in gesprek én geeft advies aan uw 
behandelend arts. 
Als de verwijzing heeft plaatsgevonden komt de verpleegkundig consulent palliatieve 
zorg met u en uw naaste(n) kennismaken.  
De verpleegkundig consulent gaat ook in gesprek met uw verpleegkundige(n) en 
behandelend arts.  
 
Op basis van die gesprekken en in overleg met een van de in palliatieve zorg 
gespecialiseerde artsen, stelt de verpleegkundig consulent een persoonlijk advies 
op. Dit advies wordt aan uw behandelend arts gegeven. Zij nemen het advies mee in 
uw behandeling. 
 
Als het Transmuraal Palliatief Team wordt ingeschakeld betekent dit niet dat de 
stervensfase is aangebroken. Ook voor patiënten met nog een goede 
levensverwachting of patiënten die bezig zijn met ziekte gerichte behandeling zoals 
bijvoorbeeld chemotherapie, kan palliatieve zorg een belangrijk onderdeel zijn van de 
totale behandeling.  
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Het Transmuraal Palliatief Team richt zich op u én uw naasten.  
Het team: 

 geeft advies over behandeling van lichamelijke klachten zoals pijn, vermoeidheid, 
benauwdheid en misselijkheid 

 biedt ondersteuning bij psychosociale zorgen en problemen  

 biedt ondersteuning bij levens- en zingevingsvragen 

 geeft uitleg en informatieverstrekking over specifieke onderwerpen zoals 
palliatieve sedatie en euthanasie 

 praat met u over het nemen van belangrijke beslissingen, zoals het doorgaan of 
afzien van behandelingen 

 geeft ondersteuning bij rouw en verdriet 

 informeert over mogelijke zorgverlening in het ziekenhuis, thuis, een hospice of in 
andere instellingen 

 
Het team  
Binnen het Transmuraal Palliatief Team werken verschillende zorgverleners 
gespecialiseerd in palliatieve zorg, van binnen en buiten het ziekenhuis.  
Het team bestaat uit verpleegkundig consulenten palliatieve zorg en palliatieve zorg 
gespecialiseerde (huis)artsen. 
Het Transmuraal Palliatief Team werkt daarnaast intensief samen met onder andere 
een geestelijk verzorger, psycholoog, radioloog, apotheker en pijnspecialist.  
 
Bij dit team kunnen hulpverleners als verpleegkundigen, verzorgenden, huisartsen, 
medisch specialisten of specialisten ouderengeneeskunde terecht met vragen over 
een patiënt in de palliatieve fase. 
 
Hoe gaat het in zijn werk 
Als uw behandelend arts of verpleegkundige denkt dat u baat zou kunnen hebben bij 
extra ondersteuning in deze fase van uw leven, schakelen zij het Transmuraal 
Palliatief Team in. 
U kunt uw arts of verpleegkundige ook altijd zelf vragen voor verwijzing.  
 
Vragen 
Heeft u vragen bespreek deze dan met uw behandelend arts. 
Als u behoefte heeft aan een gesprek met een lid van het Transmuraal Palliatief 
Team vraag dan uw behandelend arts contact met ons op te nemen. Wij helpen u 
graag verder met uw vragen. 
 
 

 

 

Meer informatie www.viecuri.nl 
 

Bekijk uw medische gegevens op www.mijnviecuri.nl 
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