Palliatief Support Team
Wat is palliatieve zorg?
“Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun
naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en
verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en
behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele
aard.” (World Health Organisation)
Bij palliatieve zorg:
 is niet de genezing van de patiënt het doel, maar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven,
waardoor het ziekteverloop mogelijk positief beïnvloed kan worden;
 is de dood een normaal, natuurlijk proces, dat niet vertraagd of versneld wordt,
 is er aandacht voor lichamelijke én psychische klachten;
 worden de psychologische en spirituele aspecten in de zorg geïntegreerd benaderd;
 is er emotionele ondersteuning voor de patiënt om te leren omgaan met zijn ziekte;
 is er emotionele ondersteuning voor de naasten om te leren omgaan met de ziekte van de
patiënt en met zijn eigen rouwgevoelens;
 wordt, indien nodig, vanuit een team zorgverleners gewerkt, zodat aan alle noden van
patiënten en naasten tegemoet kan worden gekomen, indien nodig ook na het overlijden van
de patiënt (ondersteuning bij verliesverwerking)
Palliatieve zorg wordt aangeboden bij mensen met een levensbedreigende ziekte of wanneer
genezen niet meer kan. De zorg gaat uit naar zowel de persoon zelf als naar de naaste
omgeving.
Palliatieve zorg kan vroeg in het ziekteverloop aan de orde zijn, in combinatie met
therapieën die levensverlengend zijn (zoals chemotherapie en radiotherapie).
Eventuele onderzoeken en behandelingen worden altijd gekozen in overleg en met
het oog op een beter comfort.

90.009N • 20180731
Diensthoofd patiëntenbegeleiding

Het Palliatief Support Team
Het PST van het Jan Yperman Ziekenhuis
is een multidisciplinair team dat bestaat uit:







een coördinator
een arts
een palliatief verpleegkundige
een psychologe
een maatschappelijk assistente
een pastor

‘Als genezen niet meer kan…’ dan wil onze palliatieve zorg tonen dat nog zoveel
meer wél kan. Palliatieve zorg betekent voor ons dat ‘niets moet’ maar ‘veel mag’.
We hechten veel belang aan: meer aandacht voor comfortzorg binnen en buiten het ziekenhuis,
deskundig advies rond pijnbestrijding, een antwoord zoeken op levensvragen, het opmaken van een
levensbalans, een houvast bieden op moeilijke en zware momenten, rust (terug)vinden te midden
van periodes van hoop en wanhoop, etc. Alles wat de kwaliteit van leven kan bevorderen, wordt op
de voorgrond geplaatst zowel op medisch, fysisch, psychisch, sociaal als existentieel vlak.
Aan dit alles – en nog zoveel meer – willen we graag als Palliatief Support Team bijdragen of
het aanbieden.
Neem gerust contact op voor een gesprek met één van de palliatieve zorgverleners
Dr. P. Van Belle
Internist
057 35 72 88

Valérie Mariacourt
Palliatief verpleegkundige
057 35 67 46

Anneleen Impens
Psychologe
057 35 67 21

Sanne Michiels
Maatschappelijk Assistente
057 35 66 65

Miguel Dehondt
Aalmoezenier
057 35 66 41

Dennis Jacques
Coördinator
057 35 66 42
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