WAT IS PALLIATIEVE ZORG?
Palliatieve zorg is het bieden van totaalzorg
aan patiënten en hun naasten, die te maken
hebben met een ongeneeslijke ziekte.
Centraal staat het verbeteren van de kwaliteit
van leven en het comfort van de patiënt.

PALLIATIEVE EENHEID

VOOR WIE?
Al wie lijdt aan een ongeneeslijke ziekte,
waarvoor geen genezing kan worden
bekomen en voor wie de thuisverzorging
moeilijk wordt. Ook een overplaatsing vanuit
een ander(e) ziekenhuis (dienst) of woon- en
zorgcentrum, behoort tot de mogelijkheden.
Opnames worden voorafgegaan door een
gesprek met de betrokkenen.

Tevens vormt psychosociale ondersteuning
van de patiënt en familie een belangrijke
opdracht. De morele, religieuze of filosofische
overtuiging
van
de
patiënt
wordt
gerespecteerd. Zware technische onderzoeken
of zeer belastende behandelingen worden niet
meer toegepast.
De eenheid bestaat uit 5 kamers, een
badkamer, een verpleegpost, een living en een
terras.
Op de eenheid is het toegestaan dat het
geliefde huisdier van de patiënt een kort
bezoekje brengt.
DE BASISGEDACHTE VAN DE EENHEID
Geboorte en dood behoren samen tot het
leven. De dood hoort bij het leven en we
proberen de zieke personen een zo volwaardig
mogelijk leven te bieden tot aan het einde.
We helpen de mensen om pijn, moreel lijden
en klachten zo goed mogelijk te bestrijden.
Elke persoon is uniek en wordt naar wensen
verzorgd.
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DE DIENST PALLIATIEVE ZORG
De dienst palliatieve zorg bevindt zich op de
eerste verdieping van het ziekenhuis. De
afdeling is zo huiselijk mogelijk gemaakt. Net
zoals thuis, vindt u aan de inkom een deurbel.
Op die manier willen wij de privacy en de rust
van u en uw familie zoveel mogelijk
garanderen. Tevens zijn er geen bezoekuren.
De patiënt en familie kunnen rekenen op een
professionele inbreng van een team speciaal
opgeleid om de kwaliteit van het leven te
waarborgen, comfortzorg te bieden en een
adequate pijn- en symptoomcontrole te geven.

We streven er naar om de wensen van ieder te
respecteren en een aandachtige aanwezigheid
te bieden. Hiervoor is het dus ook nodig om in
waarheid om te gaan.

HET TEAM

DE BADKAMER

TOT SLOT

Het
team
bestaat
uit:
een
arts,
verpleegkundigen, vrijwilligers,
huishoudpersoneel en een sociale werker. Je kan er
eveneens beroep doen op een diëtiste, een
kinesist, een pedicure en een kapster.
Het team houdt graag rekening met de
wensen en dagelijkse gewoonten van de
patiënten. Communicatie en vertrouwen
zorgen dan ook voor een betere sfeer.

De badkamer is speciaal ingericht om er de
mensen die dit graag willen te laten genieten
van een bad. Het bad is voorzien van een
hydrojet-massage voor optimale relaxatie en
een badbrancard.

Mocht u na het lezen van deze folder nog
vragen hebben, dan kunt u die gerust stellen
op de afdeling, het team zal u met plezier een
antwoord geven op al uw vragen.

DE KAMERS
De kamers zijn elk voorzien van een
badkamer, een kleine koelkast, een tafeltje
met stoelen, een relaxzetel, een telefoon, een
cd-speler en een tv met dvd-speler.
De bedden zijn voorzien van een alternating
matras voor een optimaal comfort. Er worden
dekbedovertrekken, donsdekens en plaids
gebruikt om het bed op te maken, wat kleur
brengt in de kamer.

DE LIVING EN HET TERRAS
De living is een ruimte op het einde van de
dienst waar je in de zetel of aan tafel kunt
zitten om even tot rust te komen. Je kan er
een boek lezen uit onze bibliotheek of tv
kijken.
Je kan er vrij genieten van een tasje koffie,
thee of frisdrank.
De living is voorzien van een kleine keuken
met een microgolfoven om er huisgemaakte
gerechten te kunnen opwarmen.

De eenheid is dag en nacht bereikbaar via het
nummer: 055/ 23 31 05

Voor kinderen is er een speciaal hoekje
voorzien, waar ze kunnen kiezen tussen
verschillende spelletjes of boeken.
De kamer mag persoonlijk worden bijgewerkt
om het geheel huiselijker te maken, zoals
kaders, foto’s, …
In elke kamer is er de nodige accommodatie
voor een familielid om te blijven slapen.

BEREIKBAARHEID

