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Palliatieve zorg
Palliatieve zorg betekent geenszins terminale zorg. Wanneer herstel niet meer mogelijk is, verleggen we het accent op het verderzetten of aanpassen van zinvolle
therapie.
Hierbij richten we ons
op het behouden of verbeteren van
de levenskwaliteit
Pijnbestrijding heeft als doel de
levenskwaliteit te verhogen door de
pijn te voorkomen of te verzachten.
Wanneer de pijn niet kan worden
weggenomen, kunt u kiezen voor
palliatieve sedatie. Hierbij wordt u
in een slaaptoestand gebracht om
de pijn te beperken en zoveel mogelijk
comfort te geven.
Aandacht voor psychoemotionele vragen
Gevoelens van angst, verdriet,
onmacht,...
waarbij we ook uw familie en vrienden bij betrekken.
Aandacht voor spirituele vragen
Praten over levensvragen, afscheid,
zingeving en geloof.

Als uw wensen gekend zijn dan
kunnen wij handelen naar wat u
zou verlengd hebben . Welke keuze
u ook maakt, wij zullen uw keuze
waardig respecteren.
Misschien legt u dit gewoon even
opzij en laat u het even bezinken
en leest u het later opnieuw.
Wilt u over sommige zaken die u
hebt gelezen meer uitleg of zou u
graag een gesprek aangaan?
U kunt altijd terecht bij één van
onze referenten :

Mevr. Els Denys :

Afdeling Hoge Platse

Mevr. Yannice Del’Haye
Afdeling Vlasbloem

Mevr. Meirlevede Evelyne
Afdeling Warande

Mevr. Nadja Maet

coördinator opname en
begeleiding

Mevr. Greet Adriaen
palliatief referente
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Iedere mens heeft recht op de
best mogelijke zorg. Zoals elke
mens uniek is, zal ook deze zorg
uniek zijn.
Met volgende korte uitleg willen
we u uitnodigen, na te denken
over de zorg in het
woonzorgcentrum.
Nadenken over de toekomstige
zorg is zeker niet gemakkelijk,
maar helpt misschien minder
angstig te zijn voor de toekomst.
Nu beslissen welke zorg en
behandeling u wilt? Ook in de
toekomst.
Welke hulp en behandelingen wil
u krijgen mocht u ernstig ziek
worden en waarbij u uw wil niet
meer kunt uiten?
In een gesprek kunnen we
afspraken vastleggen en
engageren we ons om de zorg op
uw wensen af te stemmen.
Indien u dit wenst, in
samenspraak met familie en
huisarts.

Wettelijk vertegenwoordiger
Een eerste belangrijke stap is het
aanduiden van een wettelijk vertegenwoordiger.
Deze persoon zal spreken in uw
naam, mocht u uw wil niet meer
kunnen uiten.
Wanneer u weet wie u wilt aanduiden als uw vertegenwoordiger, zet
u dit best op papier. Dit ondertekent u en de vertegenwoordiger.
Indien er geen vertegenwoordiger
werd aangesteld , bevraagt men in
dalende lijn volgende personen :
samenwonende partner, meerderjarige kinderen, ouder, meerderjarige
broer of zus of de arts bij beslissingen inzake uw gezondheidstoestand.
Uw uitdrukkelijke wensen kunnen
op een document worden gezet.
Deze wensen zal uw vertegenwoordiger behartigen wanneer u dat
zelf niet meer kan.

Wilsverklaring
Op een officieel document
kunt u neerschrijven welke zorg
u wel of niet wilt krijgen mocht
u ernstig ziek worden en waarbij
u uw wil niet meer kunt uiten.
Dit noemen we een wilsverklaring.
Uitdrukkelijke wensen rond gezondheidszorg voor het geval u
uw wil niet meer zelf kan uiten
bv:









Reanimatie
Ziekenhuisopname
Behandelingen
Pijnbestrijding
Ziekenzalving
Euthanasie
Uitvaart
…

Deze verklaring is onbeperkt
geldig en kunt u op elk moment
aanpassen of vernietigen.
Uitzondering: wilsverklaring inzake euthanasie is 5 jaar geldig

