
 

 

BIJ VERDERE VRAGEN, NEEM 

CONTACT OP MET DE  

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE  
 

PALLIATIEVE ZORG DOEN WE  

SAMEN! 

 

 

 Concrete palliatieve situaties opvol-

gen en evalueren 

 Leren van elkaar uit concrete casus-

sen. 

 

Elk team, aangevuld met sociale dienst, onder-

houd en pastorale dienst, is vertegenwoordigd 

door een medewerker die de basisopleiding 

palliatieve zorg heeft gevolgd. 

 

 

 

 

 

 

Wij verwijzen naar de website van de  

vzw Zorg-Saam waar u de diverse visieteksten 

rond levenseindezorg kan nalezen. 

 

www.zorg-saam.be 

 

Palliatieve zorg is 

 

Alles wat nog dient gedaan te 

worden 

 

Als men denkt 

 

Dat er niets meer kan gedaan 

worden 

 

 

Cicely Saunders 

Grondlegger van de palliatieve zorg 



 

 

 

 

U bent of wordt  bewoner van een woonzorgcen-

trum van de vzw Zorg-Saam. Elke voorziening van 

onze vzw streeft naar een goede zorgverlening 

gedurende uw ganse verblijf en dit met respect 

voor wie u bent. 

 

Van bij het begin van uw verblijf gaan we met u op 

weg om uw toekomstige zorg te bespreken. Zo 

komen we tot een zorg waarin u zich gehoord en 

gerespecteerd weet. Een zorg die ruimte laat voor 

uw wensen en verwachtingen. Zo’n zorg veronder-

stelt een permanente communicatie tussen uzelf, 

de medewerkers, de behandelende arts en uw 

naasten. 

 

Op een bepaald moment  is er geen beterschap 

meer mogelijk. Wat dan …  

Afscheid nemen maakt ook deel uit van ons leven.  

U heeft recht op een persoonlijke zorg tot in de 

laatste levensfase, ongeacht uw filosofische, poli-

tieke en godsdienstige opvattingen. 

Wij bieden u de best mogelijke palliatieve zorgver-

lening aan zoals verder in deze folder wordt be-

schreven. 

 

 

ddddddddddddd 

 

Intentieverklaring palliatieve zorg 

Palliatieve zorg is een zorg waarin uw welzijn centraal 

staat en waarin u en uw naasten zoveel mogelijk  

betrokken worden. Wij willen uw laatste levensfase met 

goede zorg omringen en willen bijdragen tot een 

waardig afscheid nemen van het leven. 

Hierbij vinden wij het volgende belangrijk: 

 

 Dat er stil wordt gestaan bij uw wensen, 

verwachtingen 

 Dat er geluisterd wordt naar wat u en uw naasten 

bezig houdt 

 Dat alle medewerkers er werkelijk “zijn” voor u en 

uw naasten 

 Dat er aandacht geschonken wordt aan wat u nog 

wil doen of waarvan u nog wil genieten 

 Dat u op de hoogte bent van uw 

gezondheidstoestand voor zover u dit wenst 

 Dat u een passende medische begeleiding krijgt in 

overleg met uw behandelende arts 

 Dat u een goede lichamelijke verzorging krijgt 

 Dat u geen onnodige pijn of ongemak moet hebben 

 Dat u de aangepaste medicatie ontvangt in 

verhouding tot de pijn of het ongemak 

 Dat er oog is voor waar u  angst voor hebt en dat u 

zich veilig voelt 

 Dat wij ervoor zorgen dat u met iemand kan praten 

indien u dit wenst 

 Dat er aandacht is voor uw noden en vragen rond 

zingeving 

 Dat uw privacy gerespecteerd wordt 

 Dat u kan rekenen op goed opgeleide medewerkers 

 

 

 

Onze praktijk 

Om u, ook in deze levensfase, de best moge-

lijke zorg te geven leggen we de nadruk op 

goede communicatie. 

Op verschillende momenten gaan we met u 

in gesprek over de laatste levensfase en     

palliatieve zorg: 

 6 weken na opname 

 Op elk keerpunt in uw leven 

 Eenvoudig op uw vraag 

We hebben een goed uitgebouwde palliatie-

ve structuur binnen het WZC Zonnehove. 

 Palliatief referentiepersoon: Els De 

Schepper; verpleegkundige die een 

doorgedreven opleiding heeft gevolgd in 

de palliatieve zorg, aanspreekpunt voor 

medewerkers en bewoners en familie. 

 Palliatieve stuurgroep: doel is het uit-

werken van de palliatieve zorgverlening 

cf. de visie van de VZW Zorg-Saam.  De 

algemeen directeur,  CRA, palliatief refe-

rente, pastoraal medewerkster  en ver-

antwoordelijke zorg en kwaliteit geven 

richting aan de palliatieve zorgverlening 

en scheppen voorwaarden om een goe-

de palliatieve zorg mogelijk te maken. 

 Palliatieve werkgroep: deze werkgroep 

heeft als doel: 

 Adviserend voor medewerkers 

 Collega’s sensibiliseren voor pal-

liatieve zorg 

 Aanspreekpunt voor bewoners 

en familie. 


