
Als zorgverlener 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 zorgverleners. We 
streven naar optimale zorg voor de patiënt en een 
proactief zorgplan.

Hoe werkt het 
Cirkelteam?
Wilt u het Cirkelteam inschakelen als extra 
advies- en ondersteuningsschil? Meld dit aan 
uw huisarts. Hij of zij kan u aanmelden. Het 
Cirkelteam overlegt regelmatig. U wijst een 
centrale zorgverlener aan die aanwezig is bij het 
overleg. 
Verloopt uw ziekteproces redelijk rustig, dan 
is het Cirkelteam op de achtergrond aanwezig. 
Wij denken met u en uw zorgverleners mee 
over vragen en geven adviezen. Uiteraard is het 
aan u wat u met deze adviezen of aangedragen 
oplossingen doet. Is er sprake van een 
urgentere situatie, dan intensiveert het contact 
tussen uw hulpverlener en het Cirkelteam. 
Het Cirkelteam fungeert als vangnet en wij 
kunnen zo snel hulp bieden om een ongewenste 
ziekenhuisopname voorkomen. 

Uiteraard waarborgen wij uw privacy en 
zijn alle betrokkenen gehouden aan hun 
beroepsgeheim. 

Meer weten? Vraag 
uw huisarts of 
wijkverpleegkundige 
Met deze flyer willen wij u attenderen op het 
Cirkelteam als extra ondersteuning van uw eigen 
huisarts of wijkverpleegkundige. Wij helpen bij 
een invulling van uw laatste levensfase op basis 
van uw wensen, behoeften en kwaliteit van leven. 
U behoudt zelf grip en regie. 

Heeft u nog vragen? Bespreek deze met uw 
huisarts of wijkverpleegkundige. Het is nooit 
te vroeg om het Cirkelteam in te schakelen. 
Hoe eerder wij betrokken zijn, des te beter wij 
kunnen meedenken en kunnen anticiperen op 
mogelijke scenario’s. 

Marije Kortmann, kaderhuisarts 
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Waarom het Cirkelteam 
inschakelen?
Het Cirkelteam kent alle 
ondersteuningsmogelijkheden die er zijn 
en kan anticiperen op mogelijke scenario’s. 
Zo kunnen wij bijvoorbeeld onverwachte 
ziekenhuisopnames voorkomen. Samen met u en 
uw arts richt het Cirkelteam zich op lichamelijke, 
psychische, spirituele en sociaal-emotionele 
aspecten. Uw wensen, behoeften en kwaliteit 
van leven staat daarbij centraal. Samen zorgen 
wij ervoor dat u zo lang mogelijk thuis de juiste 
kwalitatieve zorg krijgt en dat tijdig de juiste 
keuzes kunnen worden gemaakt. Zo behoudt u 
regie en grip over deze fase in uw leven.

Palliatieve zorg:  
wat betekent dit voor u? 
U bent ziek en kunt niet meer genezen.  Dat 
betekent dat u uw laatste levensfase in gaat. De 
zorg in deze fase noemen wij palliatieve zorg. 
Dit kan voor veel emoties en uiteenlopende 
vragen zorgen. Bijvoorbeeld over uw lichamelijke 
situatie, de psychische impact en hoe de 
ondersteuning is voor u en uw naasten. 

Met veel van deze vragen kunt u terecht bij uw 
huisarts of wijkverpleegkundige. Daarnaast is 
het mogelijk om via uw huisarts het Cirkelteam in 
te schakelen. Zij kunnen een extra schil vormen 
om uw direct hulpverleners heen en met hen 
samenwerken om u de beste zorg te bieden in 
deze situatie vanuit uw wensen.

Wat is het 
Cirkelteam?

Het Cirkelteam De Ronde Venen is een groep 
gespecialiseerde hulp- en zorgverleners die 
vanuit verschillende disciplines dagelijks te 
maken hebben met palliatieve zorg. Denk aan een 
huisarts, verpleegkundigen en de coördinator 
Vrijwilligerszorg Thuis Sterven (VTS). 
Op basis van hun kennis en ervaring 
ondersteunen zij hulpverleners zoals 
huisartsen en verpleegkundigen 
bij palliatieve zorg. Hierdoor 
ondersteunen zij dus ook u  
en uw naasten. 

Wat kan het Cirkelteam 
voor u doen?

  Een duidelijke proactieve zorg planning  

  U behoudt regie en grip op uw leven

  Keuzes maken vanuit uw wensen

   Voorkomen van onverwachte probleemsituaties

   Voorkomen van ongewenste ziekenhuisopname

  Advies en ondersteuning van uw hulpverleners

  Ontlasten van uw mantelzorgers 


