TOPZ
–
Team Ondersteunende en Palliatieve
Zorg
Waarom ondersteunende en palliatieve zorg?
Wat als u niet meer beter wordt? Het is voor u en uw naasten een grote schok als u te horen
krijgt dat genezing niet meer mogelijk is. Alle aandacht in de behandeling verschuift van
genezing naar ondersteuning en palliatie. Veel mensen denken dat palliatieve zorg te maken
heeft met stervensbegeleiding. Of dat palliatieve zorg gestart wordt als de arts ‘niets meer
voor u kan doen’. Maar palliatieve zorg is meer dan dat. Om te beginnen heeft palliatieve zorg
te maken met het begeleiden mensen met een ernstige ziekte, zodat ze doelen die voor hen
belangrijk zijn kunnen bereiken. Dit kan gaan om pijnbestrijding, maar ook om het zelfstandig
kunnen blijven wonen in de laatste fase van het leven. Daarnaast kan het TOPZ-team u
ondersteunen in het geleiden van uw emoties en die van uw naasten.

TOPZ
Het Team Ondersteunende en Palliatieve Zorg (TOPZ) bestaat uit verpleegkundig specialisten
palliatieve zorg, een oncoloog/kaderarts palliatieve zorg, een longarts/kaderarts palliatieve
zorg, een geriater en een pijnspecialist/kaderarts palliatieve zorg.
U heeft altijd eerst contact met een van de verpleegkundig specialisten:

Eline Duinker

Astrid Kleiweg

Karin Rotteveel

Jantine Wopereis

Zij zijn verpleegkundigen met (of volgen) de masteropleiding tot verpleegkundig specialist. Dit
betekent dat zij taken, die ook door artsen worden gedaan, mogen uitvoeren. Bijvoorbeeld
medicijnen voorschrijven. Samen met de verpleegkundig specialist bepaalt u welke
begeleiding u nodig heeft. Als het nodig is kan het team ook andere zorgverleners betrekken
bij uw zorg, bijvoorbeeld een geestelijke verzorger of een maatschappelijke werker. Verder
heeft het TOPZ veel contact met de thuiszorg en met de huisarts. Zo wordt er een team van
mensen om u heen gevormd om u de best mogelijke zorg te bieden.

Uw afspraak





Bent u opgenomen in het ziekenhuis? Dan kan de verpleegkundig specialist bij u langs
komen voor het eerste gesprek.
Dit gesprek kan ook op de polikliniek gebeuren.
Is het voor u moeilijk om naar het ziekenhuis te komen? Dan kan de verpleegkundig
specialist bij u thuiskomen.

Heeft u vragen?
Belt u dan de verpleegkundig specialist op telefoonnummer (023) 224 0970 of stuur een
e-mail naar topz@spaarnegasthuis.nl.

Waar zijn we te vinden?
Haarlem Zuid
Boerhaavelaan 22
2035 RC Haarlem

Haarlem Noord
Vondelweg 999
2026 BW Haarlem

Hoofddorp
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

(023) 224 0000

www.spaarnegasthuis.nl

info@spaarnegasthuis.nl
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