
Als hulpverlener kun je in palliatieve zorg het 
verschil maken. Voor de patiënt en naaste 
omgeving kan het soms behoorlijk ingewikkeld zijn. 
Het is goed kennis te delen over deze complexe, 
veelzijdige materie. Het Cirkelteam zorgt ervoor 
dat je van elkaar kunt leren en zorgt voor optimale 
samenwerking tussen betrokken hulpverleners. We 
streven naar optimale zorg voor de patiënt en een 
proactief zorgplan.

Hoe werkt het 
Cirkelteam?
Wij brengen de ondersteuningsvragen in kaart 
en bekijken wat zinvol, haalbaar en gewenst is. 
Het doel en de patiënt staan hierbij centraal. 
Ook maken we afspraken rondom evaluatie 
en toetsing van het resultaat. De centrale 
hulpverlener verzorgt de communicatie met 
de patiënt en stemt het beleid af met de 
overige hulpverleners.  

Het Cirkelteam overlegt iedere twee weken 
online tussen 12.00 en 13.00 uur. De centrale 
hulpverlener van de patiënt is aanwezig bij de 
bespreking. De situatie bepaalt de frequentie 
waarin uw patiënt wordt besproken:
Instabiele situatie  in overleg
Kwetsbare situatie  elke 4 weken
Stabiele situatie  elke 8 weken

Een bespreking van een patiënt duurt  
maximaal 10 minuten.

Aanmelden 
Heeft u een patiënt die palliatieve zorg nodig 
heeft? Meld hem of haar in overleg aan. Bel met 
het Johannes Hospitium: 0297 230 290. U wordt 
dezelfde dag terug gebeld. Wij vragen de  
volgende informatie:

Marijke Kortmann, kaderhuisarts 

Cirkelteam De Ronde Venen

Ondersteuning  
bij palliatieve zorg 

 Naam, geboortedatum en BSN-
nummer van de client

Hulpvraag

Overzicht van betrokken 
hulpverleners

 Naam en e-mailadressen van huisarts  
en wijkverpleegkundige(n)

Cirkelteam 
De Ronde 
Venen

Voor huisartsen en wijkverpleegkundigen 

initiatief vanuit:



Het Cirkelteam 
ondersteunt en 
adviseert 

Het Cirkelteam is een team van experts die 
dagelijks te maken hebben met palliatieve zorg. 
Wij adviseren en ondersteunen hulpverleners 
vanuit verschillende disciplines. Vanuit onze 
kennis en ervaring beschrijven en bespreken 
wij mogelijke toekomstige scenario’s met u 
als hulpverlener. Hierbij staan de wensen van 
uw patiënt centraal. Door te anticiperen op 
mogelijke scenario’s, kunnen wij er gezamenlijk 
voor zorgen dat een crisissituatie of ongewenste 
ziekenhuisopname wordt voorkomen. Het 
Cirkelteam is als extra schil rondom de primaire 
hulpverleners aanwezig en betrokken. 

Palliatieve zorg vanuit 
de regie van de patiënt 
U bent als hulpverlener betrokken bij palliatieve 
zorg. Daarbij spelen zorgvraagstukken op 
verschillende zorgdomeinen: medisch/lichamelijk, 
sociaal-emotioneel, psychisch en spiritueel. 
Steeds meer patiënten willen zo lang mogelijk 
thuisblijven en hier de juiste zorg ontvangen. 

Het Cirkelteam adviseert en ondersteunt 
u als huisarts of verpleegkundige bij alle 
zorgvraagstukken en bij het tijdig kunnen 
anticiperen op mogelijke scenario’s zodat 
mensen zo lang mogelijk zelf de regie kunnen 
houden in hun laatste levensfase. 

Het Cirkelteam 
bestaat uit:

  Kaderhuisarts Palliatieve Zorg

  Palliatief verpleegkundige Johannes Hospitium

  Verpleegkundige Careyn

     Coördinator Stichting Vrijwilligerszorg Thuis 
Sterven (VTS)

    Geestelijk verzorger op afroep

Voordelen van de inzet van 
het Cirkelteam

  Een duidelijke proactieve zorg planning  

  Advies en ondersteuning hulpverleners

  Zo lang mogelijk kwalitatieve zorg thuis

  Voorkomen crisissituaties 

  Ontlasten mantelzorgers 

Zou het u verbazen als uw cliënt 
in de komende 12 maanden komt 
te overlijden? Nee? Schakel dan 
het Cirkelteam in!


