5. Rol van de huisarts
Met al uw gezondheidsvragen kan u bij
uw huisarts terecht. Wij hechten veel
belang aan de opgebouwde
vertrouwensband tussen de bewoner en
zijn\haar huisarts. De huisarts neemt
een belangrijke plaats in tijdens het
multidisciplinair overleg. De
vertrouwensband biedt een goede basis
voor een diepgaand gesprek over uw
behandelingsafspraken.
6. Palliatieve zorg
Palliatieve zorg is het verzamelwoord
voor alle zorgen waarmee we mensen
kunnen omringen tijdens hun laatste
levensfase.
Het comfort en het welzijn van de
bewoner staat centraal.
Deze zorg gebeurt op de eigen afdeling
door het vertrouwde personeel samen
met familieleden en vrienden.
Sint-Barbara kiest resoluut voor
maximale comfortzorg voor haar
bewoners. We trachten therapeutische
hardnekkigheid te vermijden.

We zijn ervan overtuigd dat goede
palliatieve zorg met, indien nodig,
palliatieve sedatie, u als bewoner een
maximaal zelfbeschikkingsrecht biedt. Meer
info over palliatieve zorg in Sint-Barbara
vindt u in onze folder. Het blijft uw recht
om euthanasie te verzoeken. Wij
beschouwen euthanasie, wat een opzettelijk
levensbeëindigend handelen inhoudt, als
laatste optie.

Vroegtijdige
zorgplanning
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Als woonzorgcentrum zijn wij ervan
overtuigd dat vroegtijdige zorgplanning een
belangrijke bijdrage kan leveren om uw
verblijf in het woonzorgcentrum op een
zinvolle manier af te ronden.
Deze folder werd gemaakt door de
werkgroep palliatieve zorg,
in samenwerking met :

Ook de laatste reis wil je
samen bespreken …
Tel. (014)53.94.55

www.pnat.be

www.palliatief.be

info@sintbarbara.be www.sintbarbara.be
PE 764 – KPE 764 – PE 2418 – PE 1806

De beslissing nemen om te verhuizen
naar een woonzorgcentrum is voor velen
niet vanzelfsprekend. Daarom willen we
u en uw familie vroegtijdig informeren
over onze zorgvisie.
Wij willen vermijden dat belangrijke
beslissingen over de gezondheidstoestand van u of uw familielid genomen
worden buiten de wil om. Het is dan
ook ons streefdoel om op maat over
toekomstige behandelingsmogelijkheden
te spreken.
U kan als bewoner van Sint-Barbara een
vertrouwenspersoon en/of een wettelijk
vertegenwoordiger aanduiden.
1. Een vertrouwenspersoon
Een vertrouwenspersoon is iemand die de
bewoner bijstaat in het uitoefenen van
zijn\haar rechten als patiënt, zoals het
verkrijgen van informatie of bij het
inkijken van het zorgdossier. De naam zegt
het zelf, u kiest iemand die u vertrouwt.
Dit kan een familielid, een goede
vriend(in) zijn. U vraagt om de identiteit
van de vertrouwenspersoon toe te voegen
aan uw zorgdossier.

2. Een wettelijk vertegenwoordiger
Een wettelijk vertegenwoordiger is iemand
die uw rechten als bewoner van SintBarbara vertegenwoordigt op het moment
dat u daartoe zelf niet meer in staat bent,
zoals bij ernstige dementie of comateuze
toestand. Langs deze weg zal u geen
behandeling krijgen die u niet heeft
gewenst.
U maakt samen met uw wettelijk
vertegenwoordiger een document op met
daarin de datum, een geschreven
toestemming van de vertegenwoordiger en
jullie ondertekenen beiden dit document.
U laat dit document toevoegen aan uw
zorgdossier.
indien u geen vertegenwoordiger heeft
aangeduid, beslissen volgende personen in
dalende volgorde in uw plaats:
samenwonende partner, meerderjarig kind,
ouder, meerderjarige broer of zus,
zorgteam.
3. Wat is vroegtijdige zorgplanning ?
Nu al nadenken, spreken en beslissen
over de zorg die u wilt, mocht u ernstig
ziek worden. Dat is vroegtijdige
zorgplanning.

We merken wel dat de wil van de
bewoners, of ze nu gezond zijn of
reeds ziek, kan evolueren.
Behandelingsafspraken kan u op elk
moment laten wijzigen in uw
zorgdossier.
4. Zorgtraject
Bij de opname is er een kennismakingsgesprek met de sociale dienst.
De zorgvisie zal worden toegelicht en het
engagement worden aangegaan dat de
bewoner zoveel mogelijk zorgen in SintBarbara kan krijgen.
Na 6 weken heeft u een gesprek met het
diensthoofd van uw afdeling. U bepaalt
zelf wie er, naast het diensthoofd verder
aanwezig zal zijn: uw huisarts,
vertrouwenspersoon, wettelijk
vertegenwoordiger, e.a.
Wist u dat u ook uw wensen bij overlijden,
met name de wijze van teraardebestelling,
kan laten registeren.
Uw behandelingsafspraken worden
jaarlijks geëvalueerd tijdens het
multidisciplinair overleg. Indien er in de
tussentijd een ernstige verandering
plaatsvindt in uw gezondheidstoestand,
worden de behandelingsafspraken
bijgestuurd.

