Intentieverklaring palliatieve zorg
De vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu is een koepel van christelijk geïnspireerde voorzieningen
die vanuit de bezieling van Kanunnik Triest en vanuit hun opdrachtverklaring steunen op waarden in
het geven van zorg aan de bewoner zoals de waardigheid van elke mens, het respect voor de
menselijke persoon, de relationele autonomie en de kwetsbaarheid van elke persoon.
Ook de zorg die we geven bij het levenseinde is gebaseerd op deze fundamentele waarden.
Elke bewoner ongeacht zijn of haar filosofische, politieke en godsdienstige opvattingen, heeft recht
op geïndividualiseerde zorg tot in de laatste levensfase. Binnen deze zorg voor het levenseinde
streven wij naar een goed onderbouwde en uitgebouwde palliatieve zorgcultuur in elke voorziening
van onze vzw.
Reeds van bij opname gaan we met de bewoner op weg om toekomstige zorgen te bespreken. Zo
komen we tot een zorg waarin de bewoner zich gehoord en gerespecteerd weet. Een zorg die ruimte
laat voor de wensen en verwachtingen van de bewoner. Zo’n zorg veronderstelt een permanente en
open communicatie tussen medewerkers en bewoners en hun naasten.
Palliatieve zorg is een actieve totaalzorg waarin het welzijn van de palliatieve bewoner centraal staat
en waarin de bewoner en zijn naasten zoveel mogelijk actief betrokken worden. Deze zorg is gericht
op het optimaliseren van de levenskwaliteit in de laatste levensfase.
Onze palliatieve zorgcultuur is gebaseerd op volgende peilers zoals bepaald in onze matrix voor
goede palliatieve zorg:
-

Interdisciplinaire communicatie, samenwerking en betrokkenheid zowel intern als extern
Presente zorg
Het aanbieden van de best mogelijke fysische zorg in de vertrouwde omgeving
Pijn– en symptoomcontrole
Het geven van psychosociale ondersteuning aan de bewoners, naasten en betekenisvolle
anderen
Het beluisteren van en omgaan met existentiële en spirituele vragen van bewoners, naasten
en betekenisvolle anderen
Het sensibiliseren van medewerkers inzake de palliatieve zorgcultuur en rouwzorg door het
aanbieden van vorming en opleiding
Zorg voor de medewerkers door het ondersteunen van hun individuele draagkracht
De beschikbaarheid van een palliatief referent
Vrijwilligerswerking

Ethische richtlijnen ondersteunen een zorgvuldige besluitvorming inzake keuzes bij het levenseinde.
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