
Werkafspraken palliatieve zorg in ANW  

Huisartsen 

 Voor huisartsen is er een palliatieve memo (Mijn Patiënten Portaal) voor de palliatieve overdracht tussen 
huisartsen en de Huisartsenposten Rijnmond (HAP) ontwikkeld. Bij de overdracht van de dagpraktijk naar 
de HAP staat de memo direct in het dossier van de patiënt.  

 In de handleiding ‘Mijn Patienten Portaal’  vinden huisartsen een toelichting hoe een memo te maken. Het 
Mijn Patiënten Portaal is benaderbaar via het STAR Portaal. 

 
Apothekers 
 Voor apothekers is een formularium voor palliatieve medicatie en hulpmiddelen in ontwikkeling waarin 

staat welke medicatie per direct beschikbaar moet zijn. 
 Op 3 plekken in de stad/adherentie gebied HAP zijn basiscassettes morfine en midazolam voorradig (bij het 

IJsselland, Franciscus Gasthuis en het Maasstad Ziekenhuis).  
 Hydromorfone cassettes zijn niet op voorraad in de apotheek. Het duurt 24 uur om zo’n cassette te maken 

en een aanvraag gebeurt maximaal 5 keer per jaar. Wel wordt beschikbaarheid van hydromorfone 
bolussen opgenomen in het formularium. 

 Klachten bij incidenten met medicatie kunnen gemeld worden via klachten@apothekersrijnmond.nl   
 In het protocol thuiszorg regio Groot-Rotterdam is een toedieningslijst voor wijzigingen in medicatie te 

vinden. De dienstapotheek heeft ook een blanco toedieningslijst. Het is de bedoeling dat de dagapotheek 
een nieuwe maakt met wijzigingen tijdens ANW. 

 
Thuiszorg en specialistische teams 
Verschillende thuiszorgorganisaties hebben specialistische teams beschikbaar die palliatieve zorg bieden. Op de 
sites van de betreffende organisaties zijn de contactgegevens te vinden onder informatie voor verwijzers. 
 
Consultatief Palliatief Team Rotterdam (CPT) 
Het CPT bestaat uit artsen en verpleegkundigen die door opleiding en praktijkervaring gespecialiseerd zijn in 
palliatieve zorg. Iedere hulpverlener die vragen heeft over zorgverlening in de palliatieve fase kan contact 
opnemen met deze consulenten van het CPT Rotterdam. Professionals kunnen bij het CPT terecht met vragen 
over: 

 Moeilijk behandelbare symptomen zoals pijn, verwardheid, misselijkheid, dyspnoe, angst of depressie. 

 Beslissingen rondom het levenseinde: stopzetten van vocht en voeding, staken van behandelingen, 
indiceren en uitvoeren van palliatieve sedatie. 

 Bijzondere medicatietoepassingen, doseringen, toedieningswijze. 

 Problemen op existentieel of spiritueel gebied. 

 Organisatie van zorg, overbelasting van de mantelzorg, sociale kaart. 
Het CPT is 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken via nummer 06-51095070  

Kinder Comfort Team 
In Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam is een KinderComfort Team actief. Dit is een 
multidisciplinair team dat optimale palliatieve zorg voor kinderen met een levensbedreigende of levensduur 
beperkende aandoening en hun gezin biedt. Het team adviseert en ondersteunt onder meer de betrokken 
zorgverleners.  
Het KinderComfort Team Rotterdam is gevestigd in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis en is 24 uur per 
dag, 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer: 06-24862542, 
kindercomfort.teamsophia@erasmusmc.nl   

Hospices 

De hospicevoorzieningen en de beschikbare bedden bij een hospice zijn te vinden in de PalliArts app. Deze 

informatie is ook te vinden op de site van het NPZR&o. site van het NPZR&o. 

 

https://www.zorgimpuls.nl/nieuws/digitale-overdracht-palliatieve-patienten-naar-de-huisartsenposten-501
https://huisartsenpostenrijnmond.nl/sites/huisartsenpostenrijnmond.nl/files/Handleiding%20Mijn%20PatientenPortaal%20v2.1.pdf
mailto:klachten@apothekersrijnmond.nl
https://www.dropbox.com/s/bnd380fuxo9eqsf/Protocol%20Thuiszorg%20Groot-Rotterdam%20-%20201602.pdf?dl=0
mailto:kindercomfort.teamsophia@erasmusmc.nl
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/rotterdam/Zorg-in-uw-regio/Plaatsen-vrij

