Indien ik woorden kende
om 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.
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Indien ik je dragen kon
over de diepe grachten,
je gesukkel en je angsten heen,
dan droeg ik je
uren en dagen lang.

Indien ik vrede in je hart kon planten
door geduldig te wachten
en te hopen tot het zaad van vrede
in je openbrak
dan wachtte ik,
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 en dagen lang.
Marcel Weemaes
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Palliatieve zorg is ...

Palliatieve eenheid

•
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Wij verlenen palliatieve zorg met aandacht voor comfort,
rust en een warme en huiselijke sfeer in een aangepaste
infrastructuur met:
• 12 bedden;
• een aangepaste badkamer;
• een keuken;
• een stille ruimte om tot rust te komen;
• een gezellige living die altijd ter beschikking staat van
de zieken en hun familie;
• een mooi terras.

sterven beschouwen als een natuurlijk proces;
hulp bieden bij het menswaardig leven en sterven;
respect hebben voor de eigenheid van ieder;
eerbied hebben voor elke filosofische overtuiging;
familie en vrienden mee betrekken en begeleiden;
een luisterend oor bieden bij zinvragen.

Doel
Palliatieve zorg is een totaalzorg voor ongeneeslijk zieken.
Pijn- en symptoomcontrole, samen met een aanpak van
de psychische, sociale en spirituele problemen, is van
overwegend belang.
Het doel is de best mogelijke kwaliteit te bereiken voor de
zieke en zijn familie.
(Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie)

Naast de opvang van de patiënt is er ook aandacht voor
ondersteuning en begeleiding van familie en naasten.
Zij kunnen indien gewenst betrokken worden bij de
verzorging. Daarnaast willen wij ook een plaats zijn
waar gasten en familie informatie kunnen bekomen over
mogelijke hulpverlening.

Het palliatief team
Een multidisciplinair team van artsen, verpleegkundigen,
sociaal werkers, een psychologe, pastoraal werkers, kinesitherapeuten en vrijwilligers staat ter beschikking van de
zieke en zijn familie.

Dagverblijf
Wanneer opvang thuis niet helemaal georganiseerd kan
worden, kan opvang in een dagverblijf een uitweg bieden.
De medische- en verpleegkundige thuiszorg kan op deze
manier ondersteund en aangevuld worden.

