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Coda Dagcentrum  

Bredabaan 743 

2990 WUUSTWEZEL 

Tel. nr. 03/432.78.42 

- Het palliatief dagcentrum van Coda staat tijdens weekdagen, dagelijks open voor opvang van personen met 

een paliiatieve zorg- of ondersteuningsnood.  

- Voor onze gasten (gebruikers ) van het dagcentrum is er ruimte voor ontmoeting, lotgenotencontact en 

(diepgaande) gesprekken mogelijk zijn en dit steeds in een beperkte groep tot een vijftal personen. 

- In het bijzonder voor van de mantelzorger laat het dagcentrum toe om voor één of meerdere dagen per 

week mantelzorg’rol’ even te lossen en tijd te maken voor zichzelf.  

 

Coda Rouwzorg 

Bredabaan 743  

2990 WUUSTWEZEL  

GSM 0472/734.331 

- Het reguliere aanbod wordt beperkt tot individuele gesprekken, zo veel als mogelijk telefonisch of via 

videogesprek.  

- De rouwzorgbegeleider bepaalt in de individuele casus of er een ‘face to face’ gesprek nodig is. Ook dan 

gelden vanzelfsprekend de algemene richtlijnen voor preventie van Covid besmetting. 

- Extra aanbod, ook voor WZC’s: 

o In situaties waar de ontmenselijking van het terminale proces een naaste en/of een familie enorm 

belast, kan een gesprek met een rouwzorgbegeleider soms ondersteunend werken. We kunnen/ 

mogen niets doen om het eenzame sterven van de zieke zachter te maken. 

o Als na het overlijden een naaste en/of de familie nood heeft aan ondersteuning dan kan die geboden 

worden. 

o Als een team of individuele zorgverlener nood heeft aan ondersteuning en/of advies rond de psycho- 

emotionele begeleiding van zieken en hun naasten in de palliatieve/ terminale fase dan kan die, in 

situaties waar Coda Thuiszorg (nog) niet betrokken is, geboden worden. 

- Aanvragen van ondersteuning:  

o Liefst per mail naar rouwzorg@coda.care. De psychologe van NPZN en Coda Rouwzorg kijkt frequent 

de mail na en zal dan reageren. 

o Telefonisch, maar géén 24/7 permanentie: op 0472 734 331. Er is een antwoordapparaat dus met de 

aanvrager wordt zeker contact opgenomen. 
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Coda Thuiszorg 

Bredabaan 743  

2990 WUUSTWEZEL  

Tel. nr. 03/432.78.40 

- Het reguliere aanbod van ondersteuning van en advies aan de eerste lijn, WZC, en andere residentiële 

settings, blijft bestaan als vroeger. Waar Coda Thuiszorg of NPZN aan een teamoverleg participeerde, 

gebeurt dit ook nu, via videoconferencing. 

- De materiële ondersteuning via het uitlenen van hulpmaterialen en spuitdrijvers blijft vanzelfsprekend 

bestaan met naleving van de policy over het uitlenen van spuitdrijvers zoals Coda Thuiszorg ze al jaren 

hanteert: 

o De spuitdrijver wordt opgehaald in Coda, na afspraak 

o De spuitdrijver wordt teruggebracht zo snel als mogelijk indien niet meer in gebruik 

o Advies, ondersteuning, technische support zoals steeds 

o Coda Thuiszorg dient steeds twee spuitdrijvers in stock te houden om  in te zetten in thuissituaties. 

Daarom kan er soms tijdelijk geen spuitdrijver aan een WZC uitgeleend worden. Coda Thuiszorg doet 

er alles aan om die situatie te vermijden maar soms zal er (één, twee dagen) moeten gewacht 

worden om een spuitdrijver te kunnen lenen. 

 


