Wie zijn wij?
Het palliatief support team binnen dit ziekenhuis
bestaat uit:
 een palliatieve arts: dokter Sabine Serry
 een psycholoog: Trudy Cuijpers
 palliatief verpleegkundigen:
An Willems en Isabel Leeman
Aarzel niet om contact met ons op te nemen.
U kan ons bereiken tijdens de kantooruren voor
meer inlichtingen.

Trudy Cuijpers, psychologe
tel: 052 25 28 62
trudy.cuypers@azsintblasius.be
An Willems, verpleegkundige
tel: 052 25 26 14
an.willems@azsintblasius.be
Isabel Leeman, verpleegkundige
tel : 052 25 24 92
isabel.leeman@azsintblasius.be
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Palliatief
Support Team

“Palliatieve zorgen is alles wat nog dient
gedaan te worden, als men denkt dat er niets
meer kan gedaan worden.”
(Cicely Saunders)

Wat is palliatieve zorg?
- Totaalzorg voor de zieke wiens ziekte niet
meer te genezen is.
- We trachten een zo groot mogelijke levenskwaliteit te verschaffen aan de patiënt en zijn
omgeving (familie, vrienden).

Het palliatief support team wil bijdragen aan een
goede zorg.


controleren van pijn en symptomen



aandacht voor autonomie en levenskwaliteit
van de patiënt



luisteren naar emoties, wensen,
verwachtingen en vragen van alle
betrokkenen



informatie verstrekken over tussenkomsten
(palliatieve thuiszorgpremie, palliatief verlof,
...)
en het palliatieve zorgaanbod (palliatieve
thuiszorg, palliatieve eenheid, ...)



sensibiliseren en vorming

Waarvoor staat het palliatief support team
binnen ons ziekenhuis?



vroegtijdige zorgplanning: begeleiding
wilsverklaring, palliatieve sedatie, euthanasie

- Het palliatief support team is een advies- en
begeleidingsorgaan, dit zowel voor patiënt,
familie, verwanten, als zorgverleners.
- Het palliatief support team neemt de zorg
dus niet over. De verpleegkundige afdelingen
en de behandelende arts(en) blijven de spilfiguren in de zorg voor de patiënt.
- Op elke afdeling zijn er palliatief referenten
(verpleegkundigen) die aandacht hebben
voor de specifieke palliatieve noden.



open communicatie bevorderen rond
palliatief proces

Niet meer de ziekte, maar de zieke mens in
zijn totaliteit staat centraal. We hebben oog
voor:
 een goede pijn- en symptoomcontrole
 psychische, sociale en spirituele
begeleiding
 vroegtijdige zorgplanning: het
vroegtijdig bevragen van wensen rond
toekomstige zorg en het levenseinde

“ik wil ruimte
om te voelen
om te denken
om klaarheid te krijgen
in verwarring
geef me de ruimte
maar blijf toch dichtbij’
(Marina San Giorgi)

