
INFORMATIEFOLDER VOOR 
PATIËNTEN

Palliatieve Zorg



PALLIATIEVE ZORG

Palliatieve zorg gaat over de totale zorg voor mensen 
die ongeneeslijk ziek zijn. Het heeft als doel om de 
kwaliteit van leven te verbeteren voor patiënten en 
hun naasten.

Het gaat niet enkel over fysieke of lichamelijke 
symptomen maar ook om sociale, spirituele en 
psychologische ondersteuning.

Ook je familie of je mantelzorgers worden 
ondersteund.

We vertrekken steeds vanuit jouw beleving van ziek 
zijn en vanuit jouw wensen en noden.



HET PALLIATIEF SUPPORT TEAM

Wanneer je bent opgenomen op een verpleegafdeling 
in het ziekenhuis en je een ongeneeslijke ziekte hebt, 
kan je beroep doen op het Palliatief Support Team 
(PST).

Het team bestaat uit een palliatief arts, een 
coördinerend verpleegkundige, een psychologe en een 
pastor.

Een lid van het PST gaat met jou en je naasten in 
gesprek. Op basis daarvan geven we advies en 
ondersteuning aan je behandelend arts en de 
verpleegkundigen van de afdeling over hoe we 
maximaal comfort bij jou kunnen bereiken.

Afhankelijk van je wensen en noden betrekken we 
ook andere disciplines zoals een sociaal werker, 
diëtiste, …  Zo proberen we palliatieve zorg op elke 
verpleegafdeling te verzekeren.

Wij bieden oa.:
• Pijn- en symptoomcontrole
• Emotionele ondersteuning
• Informatie over voorafgaande (vroegtijdige) 

zorgplanning
• Informatie over palliatieve zorgmogelijkheden in 

het ziekenhuis en thuis
• Ondersteuning bij levenseindebeslissingen

Wens je een opname op de palliatieve afdeling of 
eenheid, dan zal het PST je informeren en contact 
leggen met de eenheid.

Als je naar huis wil gaan, zal het PST samen met jou 
en je naasten, het palliatief ontslag voorbereiden. 



We geven informatie over de palliatieve 
zorgmogelijkheden thuis en brengen je in contact  met 
zorgverleners in de thuiszorg.

Dit met hetzelfde doel; een optimale levenskwaliteit in 
de thuissituatie garanderen.

DE PALLIATIEVE AFDELING

Op de palliatieve eenheid worden mensen opgenomen 
die niet meer kunnen genezen en waar een 
kwaliteitsvolle totaalzorg belangrijker wordt.

Wanneer thuiszorg tijdelijk of definitief niet meer 
haalbaar is, kan een opname op deze afdeling een 
oplossing bieden.  Hier ontvang je zorg die afgestemd 
is op wat jij nodig hebt.

Deze zorg wordt gegeven door een deskundig team 
van artsen, sociaal verpleegkundigen, psychologe, 
verpleegkundigen, pastor, kinesist, diëtiste en 
vrijwilligers.

De wens van naasten om betrokken te worden in de 
zorg wordt zoveel mogelijk gerespecteerd.

Er zijn zes eenpersoonskamers en de aangepaste 
inrichting creëert een huiselijke sfeer. Bezoek is 24 
op 7 mogelijk en je partner of een naaste kan blijven 
overnachten.

Als je toestand stabiliseert wordt er gewerkt aan een 
kortstondige of definitieve terugkeer naar huis of 
thuisvervangende verblijfplaats.



EEN OPNAME

Je verblijft in het ziekenhuis

Iedereen (patiënt, familie, zorgverlener, behandelend 
arts) kan ondersteuning van het Palliatief Support Team 
aanvragen. Geef dit gerust aan bij je behandelend 
arts of een verpleegkundige van de afdeling waar je 
verblijft.

In samenspraak met jou en de behandelend arts zal 
het PST proberen een antwoord te bieden op je vragen 
en klachten.

Je verblijft thuis

Jij of je familie bespreekt met je huisarts of 
behandelend arts de wens tot opname op de 
palliatieve afdeling. De arts zal contact opnemen met 
de hoofdverpleegkundige van de palliatieve eenheid.

Wij vragen dat jij en/of een familielid vooraf een 
bezoek brengt aan onze afdeling. Tijdens dit bezoek 
wordt het palliatief beleid toegelicht.
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CONTACT

Heb je na het lezen van deze folder nog vragen, 
contacteer ons dan gerust:

Coördinerende artsen
dr. Esther Janssen
dr. Jan Stulens
Tel. 012/39 61 35

Hoofdverpleegkundige Palliatieve Eenheid
Anne-Marie Lecoque
Tel. 012 39 61 66

Coördinator Palliatief Support Team (PST)
Anne Vanden Broecke
Tel. 012 39 72 70


