Toolkit Corona/COVID -19 Palliatieve Zorg Verpleeghuizen
Hieronder vindt u een overzicht van beschikbare protocollen en brochures over palliatieve zorg en
Corona. Meeste documenten zijn te vinden met hyperlinks, andere documenten zijn als bijlage
toegevoegd.

Bel bij vragen over zorg over individuele patiënten:
•

Consultatieteam Palliatieve Zorg Hollands-Midden (CTPZ Hollands Midden) 088 1232451 24/7
bereikbaar

•

Specialistisch thuisconsult palliatieve zorg (videobellen): 071-52 61916

Mail bij vragen over onderstaande protocollen en patiëntfolders: palliatievezorg@lumc.nl
U kunt ook bellen tijdens kantooruren: Consultatieteam Palliatieve Zorg LUMC 07152 61916
Veel van onderstaande documenten en eventuele nieuwe aanvullingen zijn te vinden op
Palliaweb/Covid19

Protocollen en informatie voor professionals
Op palliaweb:
• Corona Symptoombestrijding in de verpleeghuissituatie bij patiënten met Corona/COVID-19 in de
laatste levensfase: Een overzicht van de meest voorkomende symptomen en bijpassende
interventies inclusief palliatieve sedatie. Zie ook de richtlijnen op www.pallialine.nl
•

Patiëntbeschrijving op basis van ervaringen Cohort afdeling ZHS Bernhoven: Omschrijving van
het ziektebeloop van patiënten die aan Corona overlijden.

•

COVID 19-communicatie: In een overzicht tips voor professionals over hoe te communiceren
met een patiënt en naasten indien patiënten verslechteren.

•

Omgaan met stress met betrekking tot het Coronavirus: In deze folder krijgt u meer informatie
over hoe u stress kunt herkennen en hoe u ermee kunt omgaan in deze periode.

•

Met kinderen praten over het Coronavirus Deze folder biedt ondersteuning bij het praten over
wat het Coronavirus is en de gevolgen hiervan voor het dagelijks leven.

Overige belangrijke websites/documenten
• COVID-19: (behandel)advies voor SO verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige
woonvoorzieningen (mits hoofdbehandelaar) : document opgesteld door Verenso. Bevat
uitgebreide aanwijzingen over Persoonlijke beschermingsmiddelen. (zie ook aparte bijlage met
alleen deze informatie)
•

Medicatie en Materialen voor Palliatieve Zorg COVID thuis: Informatie over benodigde medicatie
en daarbij horende medische/verpleegkundige artikelen (zie bijlage)
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•
•
•

Alles over Coronavirus COVID-19 met doorverwijzingen, informatie, de consequenties en de
maatregelen: op rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Actuele informatie over het Coronavirus COVID-19 en de maatregelen: op RIVM.nl
Inforium Corona Informatiecentrum met up-to-date informatie voor patiënten en zorgverleners:
op Coronacentrum.nl

Informatie voor patiënten en naasten
Op Palliaweb:
• Kinderen informeren en betrekken bij overlijden van een naaste in Coronatijd Uitgebreide
informatie over hoe in gesprek te gaan met (klein)kinderen.
•

De stervensfase IKNL De folder geeft informatie over een aantal verschijnselen die zich tijdens
het stervensproces kunnen voordoen.

•

Onmisbare informatie over het levenseinde Folder van het KBO-PCOB waarin informatie staat
over diversie beslissingen rondom het levenseinde zoals het levenstestament, niet reanimeren,
stoppen eten en drinken en palliatieve sedatie.

•

Palliatieve sedatie IKNL De folder geeft informatie over wat palliatieve sedatie is. Belangrijk is
dat dit ook goed wordt uitgelegd aan uw patiënt en naaste

•

Een dierbare verliezen De folder bevat informatie over rouw en rouwverwerking en beschrijft
emoties die zich kunnen voordoen na het verlies van een dierbare

Overige documenten en websites
• Informatie palliatieve zorg voor naasten Corona (volgt deze week): Brochure voor naasten van
patiënten met Corona die in het verpleeghuis gaan overlijden. In de brochure staan antwoorden
van mogelijk vragen die naasten kunnen hebben over de zorg voor hun dierbare en de zorg voor
hunzelf.
•

Wegwijzer palliatieve zorg Dit document geeft een overzicht van websites met informatie over
vele onderwerpen waar patiënt en/of naasten informatie over willen hebben.

•

Rouw na overlijden in tijden van Corona: in deze folder staan tips hoe om te gaan met uitvaart en
afscheid nemen rekening houdend met de beperkende maatregelen die nu door de regering zijn
opgelegd. Zie onder andere https://www.bgnu.nl/

•
•

Informatie over Coronavirus in begrijpelijke taal en andere talen: op Pharos.nl
Animatievideo's voor laaggeletterden of anderstaligen: 'Corona in Taal voor allemaal' van Koraal
of 'Corona. Wat nu?' van Stichting Lezen en Schrijven
Video's in Nederlandse Gebarentaal (NGT) over het Coronavirus: op Rijksoverheid.nl
Uitleg over Corona voor kinderen en jongeren: op Kinderombudsman
Pictogrammen voor mensen met een verstandelijke beperking: op Kennisplein
Gehandicaptensector

•
•
•
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