PALLIATIEF SUPPORT TEAM

INTRODUCTIE

HET PALLIATIEF SUPPORTTEAM

Het palliatief support team is een team ter
ondersteuning van de patiënt, de familie en de
zorgverleners om te helpen een zo groot
mogelijke levenskwaliteit na te streven. Onze
doelstelling is dat er gestreefd kan worden
naar een zo groot mogelijk comfort bij de
patiënt en diens familie.
Het voorkomen en het verlichten van pijn en
andere hinderlijke ziektetekens staan hierbij
eveneens op de voorgrond.
Tevens
zijn
attentievolle
verpleging,
emotionele ondersteuning, warme nabijheid
en zorg voor de familie en vrienden even
belangrijk.

Het palliatief team bestaat uit een arts, een
verpleegkundige en een psychologe die
gespecialiseerd zijn in de palliatieve zorg.
Ons team wil zorgen voor patiënten met een
ongeneeslijke ziekte die in de verschillende
hospitalisatieafdelingen zijn opgenomen buiten
de palliatieve eenheid.
De
behandelende
arts
of
de
hoofdverpleegkundige kan, al dan niet op het
aangeven van de patiënt of diens familie, het
team inschakelen.
Samen met de patiënt en zijn naasten wordt
gezocht naar de best mogelijke ondersteuning
voor iedere patiënt in zijn specifieke situatie.

In ons ziekenhuis vindt u een palliatief support
team en een Palliatieve Eenheid.

We zij gebonden aan het beroepsgeheim,
zoals alle professionele hulpverleners. Alle
vragen worden dan ook strikt persoonlijk en
vertrouwelijk behandeld.

Céline Matthys,
verpleegkundige

055/23 31 06

Fadella Kapitein,
Psychologe

055/23 37 50

Dr. Kympers,
arts
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VOOR WIE

-

-

-

Patiënten met levenseindevragen en
info wensen over voorafgaande
zorgplanning
Patiënten in een palliatieve fase van
hun ziekte waarbij zich problemen
stellen op fysiek, sociaal-emotioneel of
existentieel vlak
Patiënten die op ontslag gaan in een
palliatieve context
Patiënten met een vraag naar opname
op de palliatieve eenheid
Patiënten met een rouwproblematiek
Patiënten waarbij vragen rijzen over
het evenwicht tussen de therapieën
enerzijds en het comfort anderzijds

EEN MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK
Het palliatief support team werkt nauw samen
met het behandelend team, zowel binnen het
ziekenhuis ( de sociale dienst, pastorale
dienst e.a.) als buiten het ziekenhuis
(palliatieve thuiszorg, …)

SAMENWERKINGSVERBANDEN

-

Het Netwerk Levenseinde Zuid-Oost
Vlaanderen
Tel. 055/20 74 00
Mail : info@netwerklevenseinde.be

-

De
Federatie
Palliatieve
Vlaanderen vzw
Tel. 02/456 82 00
Mail : www.palliatief.be

Zorg

