Wat is Palliatieve Zorg?
Palliatieve zorg of comfortzorg is het
voorkomen en verlichten van lijden,
door middel van vroegtijdige
signalering en zorgvuldige beoordeling
en behandeling van lichamelijke,
psychosociale of spirituele
pijn/problemen.
Het is de totale zorg voor
ongeneeslijke zieken.
Hiervoor kan u steeds rekenen op ons
palliatief support team in
samenwerking met de volledige
personeelsequipe.
U kan tot op het laatste moment in uw
vertrouwde omgeving blijven en er
afscheid nemen van het leven.
U bent volledig vrij in het nemen van
de beslissing of er al dan niet tot een
ziekenhuisopname wordt overgegaan.
In samenspraak met alle betrokken
partijen kan in onze voorziening een
palliatief dossier opgestart worden.
Wat doet het
palliatief support team?
Ons team staat u bij op lichamelijk,
psychisch, sociaal en spiritueel vlak.
Wij zoeken samen met u en uw familie
naar mogelijkheden om een optimale
zorg te bieden.

Wij wensen een reikende hand te zijn
naar u en uw familie bij het zoeken
naar gepaste antwoorden en het maken
van keuzes.

Uit wie bestaat ons palliatief
support team?
Algemeen directeur:
Hilde Servotte
Dagelijks verantwoordelijke:
Youri Van Puymbrouck
Coördinerend en Raadgevend Arts:
Dr. Van Raemdonck Odilon
Pastoraal werker:
Zuster Hendrika
Hoofdverpleegkundigen:
Veerle Heirman
Steffie Esprit
Afdelingsverantwoordelijken:
Christel Haentjens
Karina Van den Brouck
Nancy De Mulder
Greet D’Haen
Steffie Esprit
Ergotherapeut:
Eddy Bourrée
Sociaal assistent:
Patricia Waegeman
Referent palliatieve
verpleegkundige:
Greet D’Haen
Veerle Heirman
Nachtverpleegkundige:
Davy Piryns
Zorgkundige:
Hilde De Loor
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VROEGTIJDIGE
ZORGPLANNING
EN
PALLIATIEVE ZORG

Omgaan in tederheid
is fijngevoelig zich inleven
in de angst van een mens
die zich om zijn toekomst
zorgen maakt,
en hem laten aanvoelen
dat je naast hem staat.
Valeer Deschacht.

Wat is Vroegtijdige
Zorgplanning?
Vroegtijdige zorgplanning houdt in dat
u vroegtijdig kan betrokken worden
bij het nemen van beslissingen inzake
behandeling en zorg in uw laatste
levensfase.
Bent u ook bezig met:




“Wat kan ik nu doen
wanneer ik later niet meer
zelf kan beslissen?”
“Recht op een waardig
levenseinde, met respect
voor de wil van iedereen”
“Ik wil niet dat het einde
nodeloos gerekt wordt”.

Praten over uw toekomstige zorg doet
u beter als u nog ‘gezond van geest‘
bent en uw wensen kenbaar kunt
maken.

Wat kan u reeds doen?
In België is het wettelijk mogelijk om,
in verband met vroegtijdige
zorgplanning, de volgende zaken vast
te leggen:

Binnen een 6-tal weken na uw opname
in ons woonzorgcentrum plant de
afdelingsverantwoordelijke met u
en uw naasten een gesprek.

Een wilsverklaring euthanasie: u
wilt later euthanasie - wanneer u het
zelf niet meer kan vragen - omdat u
zich in een onomkeerbare coma
bevindt.

Vroegtijdige zorgplanning zal hierbij aan
bod komen omdat wij het belangrijk
achten uw wil hierover duidelijk
geformuleerd te zien.
Dit is echter geen verplichting.
U kan dit onderwerp altijd later nog ter
sprake brengen.

Een negatieve wilsverklaring houdt
in dat u kan vastleggen – wanneer u
het zelf niet meer kan vragen – om
bepaalde of alle behandelingen/
onderzoeken niet te starten, te stoppen
of af te bouwen.
U kan schriftelijk een
vertegenwoordiger aanduiden die,
wanneer u wilsonbekwaam geworden
bent, in uw plaats optreedt, als en zo
lang u niet in staat bent uw rechten uit
te oefenen.
Als u geen vertegenwoordiger aanduidt,
kan een familielid in dalende lijn deze
rol opnemen. Indien deze persoon dat
niet wenst te doen of ontbreekt moet
de betrokken zorgverlener de belangen
van u behartigen (in multidisciplinair
overleg).

