Welkom op de
palliatieve eenheid
SpPal.001N

bezoek

24u op 24u onbeperkt



057 35 64 91



MS4@yperman.net



www.yperman.net/afdelingen
Gelijkvloers westvleugel - kamers 901-906

WIE ZIJN WE?
1. Artsen
1.1.

Artsen-specialisten: geriater en diensthoofd palliatieve eenheid

Dr. E De Mont
2. Verpleging


Hoofdverpleegkundige



Verpleegkundig team
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3. Ondersteunend team
We benaderen de patiënt altijd MULTIDISCIPLINAIR: dit houdt in dat er op alle niveaus
overleg is met een team van ondersteunende medewerkers:


Kinesitherapeut



Patiëntenbegeleiding



Psychologe



Pastorale dienst



Sociale dienst:



Diëtist:

Een afwisselend team van diëtisten komt langs op de afdeling.


Medewerker schoonmaak

Een afwisselend team zorgt ervoor dat de afdeling steeds netjes en verzorgd blijft.


Vrijwilligers:

Een team van 17 vrijwilligers staat klaar om het de patiënten en bezoekers zo aangenaam
mogelijk te maken op de palliatieve eenheid. Zo ontvangen zij bezoekers, bieden ze koffie
aan, helpt men patiënten met eten, enzovoort.
Men kan op vraag ook beroep doen op de diensten van een kapster en pedicure.

Uiteraard is iedereen gebonden door het beroepsgeheim.
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WELKE PATIËNTEN ZIJN HIER OPGENOMEN?
De palliatieve eenheid wil voorzien in de opvang en begeleiding van mensen met
een ongeneeslijke ziekte in een terminale fase.
De zorgverlening bestaat voornamelijk uit het aanbieden van een zo groot mogelijk
comfort voor de patiënt en zijn familie.
De opname van een patiënt is niet gebonden aan het al dan niet oncologisch
karakter van de aandoening: ook mensen met andere ongeneeslijke aandoeningen
komen in aanmerking. De palliatieve eenheid is echter geen chronische zorgafdeling



Palliatieve patiënten, patiënten met een ongeneeslijke ziekte met specifieke nood
aan palliatieve zorg.
Terminale zorg

Meer info? Bezoek de infomuur op route 76
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WAT IS PALLIATIEVE ZORG?
Als mensen ziek zijn, hebben ze er veel voor over om te genezen. Toch komt soms de
onthutsende waarheid dat ‘genezen’ niet meer kan. “Palliatieve zorg is alles wat nog dient
gedaan te worden als men denkt dat er niets meer gedaan kan worden.” (Cicely
Saunders)

WAT IS DE PALLIATIEVE ZORG EENHEID?
De palliatieve eenheid is een afdeling van het ziekenhuis die speciaal gereserveerd is voor
mensen die niet meer kunnen genezen. Het is een kleine, huiselijke afdeling, waar de
medische en verpleegkundige zorgen in het teken staan van een zo hoog mogelijk
comfort.

KRIJG IK OP
BEHANDELING?

DE

PALLIATIEVE

EENHEID

EEN

VOLWAARDIGE

Ook al ligt het accent niet meer op genezen, toch kan men nog veel voor u doen. Elke
zinvolle therapie wordt zorgvuldig verdergezet of aangepast. De behandeling is gericht op
het behouden of het verbeteren van de levenskwaliteit.
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WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN EEN VERBLIJF OP DE PALLIATIEVE
EENHEID?









U beschikt er over een individuele kamer, waar uw privacy en rust worden gerespecteerd;
U krijgt er zorg op maat, waarbij we zo veel mogelijk rekening houden met uw voorkeuren
(maaltijden, bezoek, dag en nachtritme, rustmomenten, … );
Er zijn geen beperkingen i.v.m. de bezoekregeling. Ook kinderen zijn welkom. Er is een
kinderhoekje voorzien;
U kunt gebruik maken van living, keuken, zithoek, badkamer, stille ruimte … Dit maakt het
mogelijk om uw verblijf of uw bezoek zo aangenaam mogelijk te maken;
Ook familieleden worden zo mogelijk bij de zorg betrokken;
Vrijwilligers zorgen voor extra aandacht en zorg. Zij bieden waar gewenst hun diensten
aan bij het ontvangen van bezoekers, organiseren van een familiemoment, hulp bij de
maaltijden, een wandeling of een deugddoend gesprek …;
Bezoek van huisdieren is toegelaten (niet ’s nachts);
Familieleden kunnen gratis blijven overnachten.
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HOE VERLOOPT EEN OPNAME?
De dokter van de palliatieve eenheid beslist in samenspraak met de verwijzende arts of de
patiënt al da niet opgenomen kan worden op de palliatieve eenheid. Het is ook mogelijk
als patiënt of familie om de afdeling vooraf te bezoeken. Een telefoontje naar de afdeling
volstaat om een bezoek aan te vragen. Wanneer een opname nog niet zeker of mogelijk
is, kunt u een kamer voor een beperkte periode reserveren.

HOE ZIET DE DAGINDELING ERUIT?
De dagelijkse verpleegkundige zorg, doktersbezoek, maaltijden en bezoek worden zo veel
mogelijk afgestemd op het tempo en de draagkracht van de patiënt.

WAT KOST EEN VERBLIJF OP DE PALLIATIEVE EENHEID?
De verblijfskost is dezelfde als bij een opname op een tweepersoonskamer in het Jan
Yperman Ziekenhuis.
U betaalt per dag het wettelijk persoonlijk aandeel, afhankelijk van uw verzekerbaarheid,
aangevuld met het medicatieforfait. Er worden geen supplementen aangerekend. Een
verblijf op de palliatieve eenheid is voor de patiënt dus niet duurder dan een verblijf op een
gewone ziekenhuisafdeling.
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WAAR VIND JE DE DIENST?
1. Waar vind je de dienst in het Ziekenhuis?

Palliatieve
eenheid

2. Hoe ziet mijn dienst eruit?
Mijn kamernummer: ……….

Kamer 901-903
leefruimte en keuken

verpleegpost

Kamer 904-906

ingang

tuin

VRAGEN?
Zit je met vragen? Contacteer de verpleegkundigen op jouw dienst voor meer informatie of
raadpleeg de website van het Jan Yperman Ziekenhuis.
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