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VISIETEKST PALLIATIEVE ZORG
Meegaan
Tot waar ik je moet laten gaan
tot waar ik niet meer kan komen
tot waar jij verdwijnt
tot waar jij niet meer hoort
tot waar jij niet meer ziet
tot waar jouw lijden voorbijgaat
tot waar men zegt:
hij is niet meer onder ons
hij is gegaan
tot daar wil ik meegaan
tot daar wil ik achter je staan
jij gaat voor.

Marinus van den Berg

Binnen onze woonzorgcentra streven we kwaliteit van leven na. De bewoner bepaalt zelf wat goede
levenskwaliteit is. Ons doel is dit zo lang mogelijk te behouden. De behoeften en noden van de
bewoner zijn méér dan anders, het vertrekpunt van de zorg.
Met warme en oprechte aandacht voor de levensgeschiedenis, de relationele verwevenheid, de
menselijke waardigheid en het zelfrespect gaan we met onze bewoner en zijn familie op weg.
In overleg met de bewoner, zijn familie en naasten, de huisarts en de zorgverleners gaan we op zoek
naar de gewenste richting van de zorg. We opteren hierbij voor een comfortzorg in onze eigen
woonzorgcentra waardoor onze bewoner in zijn eigen leefomgeving maximaal ondersteund kan
worden.
Palliatieve zorg is binnen onze woonzorgcentra een heel belangrijk aspect. Daarom is het belangrijk
om duidelijk te stellen wat we onder palliatieve zorg verstaan: palliatieve zorg is de actieve
totaalzorg die begint op het moment dat genezing niet meer mogelijk is. Dat betekent dat voor vele
mensen palliatieve zorg al heel vroeg begint, meestal voor ze naar ons woonzorgcentrum zijn
verhuisd.
Er wordt vaak gedacht dat palliatieve zorg hetzelfde is als terminale zorg. Dat is echter niet zo.
Terminale zorg is een onderdeel van palliatieve zorg. Terminale zorg is de zorg in de laatste
levensmomenten van de bewoner.
Binnen palliatieve zorg voor onze bewoners staan volgende aspecten voorop:
 We zien het sterven als een natuurlijk proces van het leven net als geboren worden.
 We streven naar doelgerichte symptoombeheersing om ongemakken en pijn te bestrijden.
 We geven aandacht aan alle aspecten van het leven, zowel op fysisch, psychisch, sociaal en
spiritueel vlak.
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De familie staat niet buiten het team maar is onderdeel van het team. Palliatieve zorg doen
we ‘samen’. Het is een aanhoudende samenwerking tussen de bewoner, zijn familie en
naasten, de huisarts en de zorgverleners.
We zorgen voor continue beschikbaarheid van de zorgverleners, zodat bewoner en familie
ten allen tijde bij iemand terecht kunnen.
De zorg voor de palliatieve bewoner stopt niet op het moment van het sterven maar loopt
door, ook in de rouwperiode. De behoefte van de familie stopt niet bij het overlijden van de
bewoner.
Omwille van de diep-menselijke relatie die de zorgverleners met de bewoner opbouwen,
willen we ook hen in die taak steeds op een deskundige en kwaliteitsvolle manier begeleiden.

De talrijke noden van een palliatieve bewoner kunnen niet door één persoon gedragen worden.
Vandaar dat er gewerkt wordt met een palliatief supportteam. Dit team staat in voor het
verwezenlijken van een palliatieve zorgcultuur en structuur die gedragen wordt door alle
zorgverleners.
We zijn ervan overtuigd dat de deskundigheid en de ondersteuning van het Netwerk Palliatieve zorg
een meerwaarde kan betekenen. Daarom wordt steeds bekeken of een samenwerking mogelijk is.
Palliatieve zorg is zorg die doorheen heel het verblijf van de bewoner in het woonzorgcentrum
aanwezig is. Het is immers de zorg voor het leven van elke unieke mens.
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