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PALLI ATIEF
SUPPORTTEAM
WIJ ZIJN ER VOOR U E N UW FAMILIE
- Patiëntinformatie -

WAT IS PALLIATIEVE ZORG?
Sommige mensen worden op een bepaald
moment
geconfronteerd
met
een
levensbedreigende ziekte. Wanneer behandelen
met genezing als doel niet meer mogelijk is,
verschuift onze aandacht zich naar een goede
palliatieve zorg. Palliatieve zorg is een totaalzorg
die erop gericht is het leven zo comfortabel
mogelijk te maken en waarbij gestreefd wordt
naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven.
Palliatieve zorg beperkt zich dus zeker niet enkel
tot de laatste levensfase.

HOE WERKT HET PALLIATIEF
SUPPORTTEAM?
Het palliatief supportteam werkt over alle
afdelingen en is multidisciplinair samengesteld.
Het team neemt de zorg niet over, maar werkt
nauw samen met de zorgverleners op de
afdelingen.
-

Totaalzorg omvat aandacht en zorg voor:
-

-

lichamelijke ongemakken en pijn
het psychosociaal welzijn
zingevingsvragen
rouw- en verlieservaring
vragen rond beslissingen bij het
levenseinde (beslissingen omtrent
therapie, wilsverklaringen, euthanasie…)
het ontslag naar huis of een
thuisvervangende omgeving (al dan niet
in samenwerking met
thuiszorgdiensten)

-

De palliatief verpleegkundige bewaakt samen
met de verpleegkundigen op de afdeling uw
comfort en heeft aandacht voor uw specifieke
vragen en noden.

-

De psycholoog biedt ondersteuning aan u en
uw familie. Ook vragen rond levenseinde
(beslissingen) kunnen besproken worden.

-

De sociale dienst kan u helpen met de
ontslagregeling. Hiervoor wordt samengewerkt
met de huisarts, thuiszorgorganisaties, de
palliatieve thuiszorg of woon- en zorgcentra. Er
kunnen ook sociale tegemoetkomingen
worden aangevraagd, bv. de palliatieve
thuiszorgpremie, de afschaffing van remgeld
voor de huisarts en de kinesitherapeut e.a.

-

De diëtist geeft u advies rond voeding.

-

De
ergotherapeut
zorgt
voor extra
comfortzorg op de kamer zoals aromatherapie,
muziek, een relaxzetel, boeken...

WIE KAN U AANSPREKEN?
Het eerste aanspreekpunt is de behandelende
arts en de verpleegkundigen van de afdeling
waar u verzorgd wordt.
Daarnaast is er ook het Palliatief Support Team.

Bij uw behandelend arts kan u terecht voor
medische vragen rond de diagnose, de
behandeling, medische beslissingen, het
levenseinde… Hij/zij kan een arts die
verbonden is aan het palliatief supportteam in
consult vragen.

-

De kinesitherapeut kan ingeschakeld worden
voor het onderhouden van de mobiliteit, een
relaxerende massage...

-

Vrijwilligers kunnen bij u komen voor een
gesprek of een aanwezigheid.

VOOR MEER INFORMATIE:
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Palliatief verpleegkundige
T 055 33 66 72
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T 055 33 66 57
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