Indien ik je dragen kon
over de diepe grachten

van je gesukkel en je angsten heen,
dan droeg ik je, uren en dagen lang.
Indien ik woorden kende
om je antwoord te geven op je duizend vragen
over leven, over jezelf,
over liefhebben en gelukkig worden,
dan praatte ik met je, uren en dagen lang.
Indien ik genezen kon
wat omgaat in je hart
aan onmacht, ontevredenheid
en onverwerkt verdriet,
Dan bleef ik naast je staan, uren en dagen lang.
Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij
en ik weet niet alles en ik kan niet zoveel,
ik ben maar een vriend op je weg,
al uren en dagen lang.
En ik kan alleen maar hopen
dat je dit weet:
je hoeft nooit alleen te vechten
of te huilen
als je een vriend hebt voor uren of dagen lang.
Marcel Weemaes

“Een mantel
van liefdevolle
zorg”

Palliatieve zorg

Onze visie

 Is afgeleid van het Latijnse woord ‘palliare’ wat betekent ‘met de
mantel bedekken’.
 Is een mantel van liefdevolle zorg en daadwerkelijke
ondersteuning voor wie ongeneeslijk ziek is. Het omvat alles wat
nog kan gedaan worden als genezen niet meer mogelijk is.
 Is een bijzonder zorg, die de bewoner en zijn omgeving steunt
op lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel vlak.
 Stelt de kwaliteit van leven en de waardigheid van de bewoner
centraal.

Gedurende het hele verblijf in onze voorziening willen we samen
met de bewoner en zijn familie op weg gaan. Wij streven naar een
totaalzorg waarbij..
…we tijd maken en aandacht geven aan de bewoner en zijn
familie
…we een intense zorgrelatie willen uitbouwen
…we rekening houden met de wensen en de noden van de
bewoner
Bezield door christelijke inspiratie, willen we ook nabijheid bieden in
deze laatste levensfase. Het pastoraal team biedt de nodige
ondersteuning.

Palliatief support team
Het Palliatief Support Team vertegenwoordigd verschillende
disciplines uit de verschillende woongemeenschappen en is ontstaan
uit een gezamenlijke interesse. Spreek gerust een collega aan.
Omega, het palliatief netwerk Brussel-Halle-Vilvoorde biedt
ondersteuning waar nodig.

Ons doel is…
…geen dagen toevoegen aan het leven, maar leven toevoegen
aan de dagen.
Dit willen we bereiken door…
…de bewoner op een rustige manier in zijn vertrouwde
omgeving afscheid te laten nemen
…aandacht te geven aan de kwaliteit van zorg van het leven
…te trachten een veilige thuishaven te zijn
…zoveel als mogelijk zorg op maat bieden
…ondersteuning te bieden
…comfortzorg, pijn en symptoomcontrole aan te bieden.
We trachten dit steeds op te nemen met de bewoner en zijn familie
en met alle andere partners in de zorg.

