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Palliatieve unit GGz Centraal
locatie Zon & Schild in Amersfoort

Palliatieve unit
Als naast de psychiatrische ziekte zich een somatisch ongeneeslijke 
ziekte voordoet is er meer specialistische zorg en begeleiding 
nodig. Zorg die niet altijd mogelijk is in een regulier hospice of in 
de eigen leefomgeving van mensen met een psychiatrische ziekte.

Als een patiënt niet in de eigen omgeving kan of wil sterven, dan 
is het belangrijk dat hem of haar een plek wordt geboden die 
daarvoor is ingericht. 
Een plek met een huiselijke sfeer. Waar warmte, rust en privacy 
mogelijk zijn. Een plek met de mogelijkheid voor familie en 
naasten om 24 uur per dag aanwezig te zijn. 

Deze plek bevindt zich bij GGz Centraal op de locatie Zon & Schild 
als onderdeel van het behandelprogramma Psychiatrie & Somatiek. 
In het gebouw Eikenstaete is een kleinschalige palliatieve unit met 
twee patiëntenkamers en een huiskamer met keuken.
Met het realiseren van deze palliatieve unit is een plek en zorg 
beschikbaar voor patiënten met een psychiatrische ziekte tijdens 
hun laatste levensfase. Deze plek is beschikbaar voor  patiënten 
uit GGz Centraal én andere GGZ- en zorginstellingen in de regio 
Eemland.
Tegelijkertijd wil GGz Centraal de zorg beschikbaar stellen voor 
patiënten vanuit het circuit voor dak- en thuislozen én de 
verslaafdenzorg.



Opnamecriteria
De huisarts, somatische arts GGZ, dan wel specialist heeft 
aangegeven dat de patiënt een ongeneeslijk somatische ziekte 
heeft met een geschatte levensverwachting welke korter dan 3 
maanden zal zijn. 

Contra-indicatie voor opname 
Opname op de palliatieve unit is niet geïndiceerd, wanneer een 
gesloten setting voor de patiënt noodzakelijk is. 

Opnameprocedure, intake
Patiënten die in aanmerking komen voor palliatieve terminale 
zorg worden via de huisarts of de behandelaar aangemeld bij het 
aanmeldbureau van GGz Centraal, locatie Zon & Schild.
Afhankelijk van de inhoudelijke overdracht vindt een intake 
met de patiënt, de behandelaar en/of anderen plaats door de 
somatische arts én/of de verpleegkundig specialist van het 
behandelprogramma ouderenpsychiatrie & somatiek. Waar nodig 
zal de intake plaats vinden in de vorm van een bezoek aan de 
patiënt.

Personele inzet en vrijwilligers
Naast het bieden van gespecialiseerde 24-uurs zorg wordt voor de 
verzorging en begeleiding van patiënten gebruik gemaakt van een 
groep getrainde vrijwilligers. 



Verdere informatie bij:
Heidi de Kam via 033 4609609.

Aanmelding via:
Aanmeldbureau GGz Centraal, locatie Zon & Schild,
telefoon 033 4609500.
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