Onze ‘mantel van zorg’
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Door vrije bezoekuren wordt de
familie uitgenodigd om zoveel als zij
wensen aanwezig te zijn.
Er wordt voldoende logistieke
ondersteuning voorzien (maaltijden,
koffie, slaapzetel…).
We proberen zoveel mogelijk in te
gaan op de wensen van de ouderen
(speciale wensen voor eten, drank,
contacten, …).
Wij streven ernaar om een maximale
pijnbestrijding te garanderen en
kunnen daarvoor beroep doen op de
huisarts en/of werken we samen met
het palliatief netwerk arrondissement
Turnhout (PNAT).
Op elke afdeling kan u terecht bij
medewerkers met een specifieke
opleiding (permanentie dag en
nacht).
Vanuit onze Christelijke levensvisie
willen wij onze mensen ook op vlak
van zingeving en spiritualiteit
‘levensnabij’ zijn. Indien gewenst
kan steeds beroep gedaan worden op
een bezoekje of andere diensten van
onze aalmoezenier of pastorale
medewerker.

-

Als, ondanks deze ‘mantel van zorg’,
de vraag naar levensbeëindiging zou
bestaan dan kan u bij onze sociale
dienst de nodige inlichtingen
bekomen over de modaliteiten van de
euthanasiewet.

Met vragen en bemerkingen, of voor een
gesprek, kan u steeds terecht bij het
verpleegteam van de afdeling.

Dieperstraat 17 – 2230 Herselt

Deze folder werd gemaakt door de werkgroep
palliatieve zorg, in samenwerking met :

Wat niet kan worden geheeld,
moet worden gestreeld.
Joost van den Vondel

www.pnat.be

Tel. (014)53.94.55

www.palliatief.be
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Palliatieve zorg
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Palliatieve zorg is een totaalzorg met

De zorg blijft bij de vertrouwde

het woord ‘pallium’ of ‘mantel’.

aandacht voor:

zorgverleners van de afdeling.

Ook als genezen niet meer kan, willen wij
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het lichamelijk comfort: bestrijden van

Om onze doelstellingen te kunnen

pijn en hinderlijke symptomen,…

realiseren kan elke zorgverlener beroep

de beleving van de zieke en zijn

doen op het palliatief supportteam .

Het comfort en het welzijn van de bewoner

omgeving: gevoelens van angst,

Dit professioneel team ondersteunt de

en zijn omgeving/familie staat centraal.

kwaadheid, verdriet, ontreddering, hoop,

werking en helpt een doordacht beleid en

Deze zorg gebeurt op de eigen afdeling

verbondenheid…

een gepaste samenwerking uit te bouwen

de sociale relaties: aandacht voor privacy

met de oudere, de familie, de huisarts, de

familieleden, vrienden en/of kennissen en

en voor veranderende sociale situatie,

ziekenhuizen, de thuiszorg en eventuele

bijgestaan door de werkgroep palliatieve

ondersteuning bij groeiende

andere zorgpartners.

zorg.

afhankelijkheid,…

Het team is samengesteld uit interne

de levensbeschouwelijke zingeving: een

hulpverleners van verschillende

luisterend oor voor het levensverhaal en

disciplines.

de levensvragen…

Ze hebben allen een bijzondere interesse

onze mensen met een ‘mantel van zorg’
omringen tijdens hun laatste levensfase.

door het vertrouwde personeel samen met
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voor de palliatieve zorg en volgen hiervoor
Palliatieve zorg voegt ‘leven’ toe aan de
dagen, geen dagen aan het leven.

regelmatig specifieke opleidingen.

