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Patiënteninfo 

Wat is palliatieve zorg? 
Palliatieve zorg is de totaalzorg voor ongeneeslijk zieken, voor wie behandeling van de 

ziekte niet mogelijk of niet meer zinvol is. Deze totaalzorg steunt op volgende pijlers: 

 Aandacht voor de lichamelijke zorg: optimaliseren van pijn-  en symptoom-

controle, aanbieden van zorg op maat zoals voedingsvoorkeur, goede  

positionering, schoonheidszorg,… 

 Aandacht voor de psychosociale zorg: bevorderen van de communicatie tussen 

patiënt en zijn omgeving, zicht krijgen op de sociale situatie, aandacht voor de 

emoties en de draagkracht van de patiënt en de familie, aandacht voor kinderen 

en kleinkinderen, in waarheid omgaan met patiënt en naasten,... 

 Aandacht voor de spirituele zorg: aandacht schenken aan de zingeving en diepere 

levensvragen van patiënt en zijn omgeving,… 

 

De patiënt en zijn naasten kunnen beroep doen op palliatieve zorg ongeacht waar 

men verblijft. Palliatieve zorg wordt aangeboden in het ziekenhuis, de thuissituatie, 

een thuisvervangend milieu zoals een woonzorgcentrum, een palliatieve zorgeenheid 

en een palliatief dagcentrum.  

 

Palliatieve zorg in Sint-Jozefskliniek Izegem 
Ons ziekenhuis biedt palliatieve zorg aan. Iedere patiënt van ons ziekenhuis met een 

beperkte levensverwachting en zijn of haar familie, evenals alle professionele  

hulpverleners, kunnen een beroep doen op het palliatief supportteam (pst). Dit team 

wordt best tijdig ingeschakeld: het geeft advies met de bedoeling optimale zorg te 

realiseren. Men zorgt er ook voor dat de zorg bij ontslag uit het ziekenhuis wordt  

verdergezet.  
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Het palliatief supportteam werkt nauw samen met de behandelende arts, de  

verpleegequipes, de referentieverpleegkundigen palliatieve zorg en alle andere 

betrokken hulpverleners.  

Het pst kan eveneens ondersteunen bij belangrijke ethische beslissingen zoals het 

verderzetten of afbouwen van behandelingen, het beluisteren van vragen rond 

het levenseinde, het uitklaren van euthanasievragen,…  

Het palliatief supportteam heeft dus ook een adviserende en ondersteunende rol 

naar de medewerkers binnen het ziekenhuis en biedt multidisciplinaire  

begeleiding aan patiënt en naasten aan.  

 

Bij wie kunt u terecht voor meer informatie? 
Voor informatie over palliatieve zorg en levenseindevragen kunt u terecht bij: 

 Federatie palliatieve zorg Vlaanderen vzw: 02/255.30.40 

info@palliatief.be - www.palliatief.be  

 Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw: 051/24.83.85 

info@demantel.net - www.pzwvl.be/netwerken/de_mantel/ 

 Netwerk palliatieve zorg Zuid-West-Vlaanderen vzw: 056/63.69.50 

palnet.zwvl@yucom.be - www.pzwvl.be/netwerken/zuid_west_vlaanderen/ 

 LEIF (LevensEinde InformatieForum): 078/15.11.55 

leiflijn@skynet.be - www.leif.be 

 Recht op Waardig Sterven: 03/272.51.63 

info@rws.be - www.rws.be 

 ULteam (Uitklaring Levenseindevragen): 078/05.01.55 

info@ulteam.be - www.leif.be/ulteam/ 

 HuisvandeMens: www.demens.nu/nl/HuisVanDeMens/ 

051/26.28.20, roeselare@deMens.nu of 056/25.27.51, kortrijk@deMens.nu 

Wenst u nog bijkomende informatie?  

Ommegangstraat 7 - 8870 Izegem - Belgie | E. info@sjki.be | T 051/33 41 11 | F. 051/334 999 |  

Leden van het palliatief supportteam 

Vanden Bergh Tine, coördinator, verpleegkundige: 051/33.41.58  

Deltour Lies, verpleegkundige: 051/33.41.28  

Corneillie Ilke, psychologe: 051/33.42.32  

Couvreur Kathleen, maatschappelijk assistente: 051/33.41.64  

Termote Delphine, maatschappelijk assistente: 051/33.41.69  

Deceuninck Heidi, pastor: 051/33.41.42  

Lesy Filip, pastor: 051/33.41.40  

Derudder Lies, diëtiste: 051/33.42.38  

Misplon Greet, diëtiste: 051/33.42.37  

Dr. Schauvliege, hematologe:  051/33.47.91 

Dr. Hanssens, oncologe: 051/33.47.08 

Dr. Bostyn, anesthesiste, pijnkliniek: 051/33.47.38 

Uw behandelend arts 

 

 

Neem contact op met Tine Vanden Bergh: 051/33.41.58  

of tine.vandenbergh@sjki.be 


