PATIËNTENINFORMATIE

PAT I Ë N T E N B E G E L E I D I N G

Palliatief
Support Team

ALS GENEZEN NIET MEER KAN…
Wanneer u geconfronteerd wordt met een
levensbedreigende ziekte en genezen niet meer mogelijk
is, kan palliatieve zorg een meerwaarde voor u betekenen.
Binnen palliatieve zorg trachten we samen met u en uw
naasten te zoeken naar het verbeteren van uw kwaliteit
van leven. Hierin staat vooral comfortzorg, het onder
controle houden van pijn en andere symptomen en
allerhande mogelijk optredende psychologische, sociale
en spirituele vragen op de voorgrond.

PALLIATIEVE ZORG IS MEER DAN TERMINALE ZORG
Palliatieve zorg beperkt zich niet tot de laatste, terminale,
levensfase die ook stervensbegeleiding genoemd
wordt. Als u ongeneeslijk ziek bent, trachten we u te
ondersteunen op ieder moment van uw ziekte.
In de palliatieve zorg concentreren we ons vooral op
wat voor u nu nog belangrijk is om te realiseren en hoe
de kwaliteit van uw leven verbeterd, of zolang mogelijk
gehandhaafd kan worden.

WIE KAN U AANSPREKEN?
Het eerste aanspreekpunt is uw behandelend arts en het
team van de afdeling waar u verzorgd wordt. Daarnaast
kan u ook terecht bij het Palliatief Support Team (PST).
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HOE WERKT HET PALLIATIEF SUPPORT TEAM?
Het Palliatief Support Team bestaat uit een
verpleegkundige, palliatief arts, sociaal verpleegkundige,
diëtist en psycholoog gespecialiseerd in palliatieve zorg.
Het Palliatief Support Team stelt alles in het werk om de
verschillende afdelingen in het ziekenhuis bij te staan in
de zoektocht naar de best mogelijke zorg voor patiënten
die niet meer kunnen genezen en een vergevorderde
ziekte hebben.
Het PST vervangt de behandelende arts en het
behandelende afdelingsteam niet, maar geeft
aanvullend advies over pijn- en symptoombestrijding,
verzorgingsproblemen, emotionele noden, vragen rond
de toekomstige zorg, vragen rond het levenseinde,
ontslagregeling naar huis met palliatieve ondersteuning
en dergelijke.
Zo nodig begeleidt het PST ook de patiënt en zijn
omgeving. De opvolging gebeurt hierbij steeds in
voortdurend overleg met alle betrokkenen. Zo bespreekt
het PST elke week de vragen en noden.

WIE KAN ER EEN BEROEP DOEN OP HET
PALLIATIEF SUPPORT TEAM?
Iedereen die vragen heeft over palliatieve zorg kan bij
ons terecht voor advies en ondersteuning. We denken
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hierbij aan u als patiënt, uw naasten en de professionele
zorgverleners.

MET WELKE VRAGEN KAN U ZOAL TERECHT BIJ
HET PST?
• Vragen over het verbeteren van het comfort van de
zieke.
• Vragen over pijn en andere symptomen die moeilijk
onder controle raken.
• Vragen over hoe het nieuws te brengen aan de (klein)
kinderen.
• Vragen over de communicatie met elkaar over de ziekte
en de gevolgen die deze met zich meebrengt.
• Vragen over de stervensfase zoals wat de
verschijnselen zijn van een naderende dood.
• Vragen over ontslag: kan ik nog naar huis? Waar kan ik
nog terecht als thuis niet meer gaat?
• Heb ik recht op tegemoetkomingen?
• Heeft u vragen over welke zorg u wil als uw ziekte
ernstiger wordt? Dankzij vroegtijdige zorgplanning
wordt uw gezondheidszorg afgestemd op uw waarden
en levensdoelen.
• Heeft u vragen over levenseindebeslissingen?
Hierover bestaan heel wat onduidelijkheden:
wat is palliatieve sedatie? Wat is een negatieve
wilsverklaring? Kan euthanasie uitgevoerd worden?
e.d.
Met deze en andere vragen kan u bij ons terecht.
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SAMENWERKING MET DE THUISZORG
Palliatieve zorg wordt ook in de thuissituatie gegeven. Bij
een terugkeer naar huis wordt er samen met u nagegaan
welke aanvullende thuiszorgondersteuning wenselijk is.
De continuïteit van de palliatieve zorgverlening kunnen
we waarborgen dankzij de samenwerking met Panal
(Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven), dat net zoals
het PST een gratis dienstverlening is.
Het palliatief statuut, dat in de thuissituatie bepaald wordt
door de huisarts, opent toegang tot een aantal sociale
“voordelen”. Denk bijvoorbeeld aan het palliatief forfait
of het wegvallen van remgeld voor het bezoek van de
huisarts.
Wanneer naar huis gaan niet meer tot de mogelijkheden
behoort, zijn er mogelijkheden om samen met u en de
sociale dienst de ontslagmogelijkheden te bespreken.
We denken hierbij aan een opname in een hospice
zoals Hospice De Klaproos te Goetsenhoven, palliatieve
eenheden zoals De Brug, de palliatieve afdeling van
Gasthuisberg, een woonzorgcentrum,…
Vraag gerust naar de brochure “zorgmogelijkheden in
palliatieve zorg”.
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CONTACTGEGEVENS VAN HET
PALLIATIEF SUPPORT TEAM
U kan ons contacteren via uw arts, de (hoofd)
verpleegkundige van de afdeling waar u zich bevindt
of via de sociaal verpleegkundige van de dienst
Patiëntenbegeleiding.
De inschakeling van het Palliatief Support Team is gratis.
U kan ons ook zelf elke werkdag tussen 8.30 en 16.30
bereiken: (t) 016 80 37 17
Emailadres: PST@rztienen.be
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NOTITIES
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Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Tienen
campus mariëndal
t 016 80 90 11 (algemeen nummer)
t 016 80 99 19 (spoedopname)
campus st.-jan
t 016 80 90 11
medisch centrum tienen
t 016 80 95 82
medisch centrum aarschot
t 016 55 17 11
www.rztienen.be
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