
Palliatieve visietekst 

 

In een WZC is sterven en afscheid nemen zeer reëel aanwezig. 

Wij kunnen dit niet vermijden, integendeel we moeten al onze 

aandacht geven aan al deze mensen en ze de zorg geven die ze 

vragen, met respect voor hun autonomie. Om deze reden willen we 

rekening houden met alle lichamelijke, psychologische, spirituele en 

specifieke noden zowel van de bewoners en hun naasten; zeker vanaf 

het moment dat er geen genezing meer mogelijk is en het 

levenseinde in zicht is. 

We willen voor onze bewoners een uitstekende levenskwaliteit en 

een waardig levenseinde. 

In het laatste levensstadium leggen wij de nadruk op comfortzorg en 

zorgen wij voor een rustige sfeer en omgeving. 

Dit gebeurt met de hulp van een multidisciplinair team dat constant 

vorming krijgt en het accent zal leggen op attentvol luisteren en 

respect, zonder enig oordeel te vellen. Vanzelfsprekend zorgen wij 

voor een maximale bestrijding van alle pijnen in alle vormen. 

De patiënt en zijn omgeving moeten centraal staan en zoveel 

mogelijk betrokken worden in hun eigenzorgvraag via open 

communicatie. Daarom zal kort na de opname een dossier voortijdige 

zorgplanning worden opgesteld waarin wij continu bespreken, 

aanpassen en noteren welke wensen en verwachtingen er bij de 

bewoners en/of hun naasten bestaan. 

Iedereen van het personeel zal in staat gesteld worden te luisteren 

naar wat deze mensen te vertellen hebben(=HUN VERHAAL) of de 



noden door te geven aan de verantwoordelijken van deze 

zorgcultuur. 

Tevens is een actief contact met de behandelende huisarts 

noodzakelijk om dit dossier te vervolledigen; rekening houdend met 

de levensgeschiedenis van elke patiënt individueel. 

De palliatieve werkgroep heeft aandacht voor voortijdige 

zorgplanning ,stervensbegeleiding van de bewoner en 

rouwbegeleiding van familie en personeel. 

Er zal ook een reflectie komen rond ethische vragen in het verband 

met medische beslissingen rond het levenseinde en dus ook 

euthanasie. 

Op een later tijdstip zal ook een nieuwe brochure met uitgebreide 

uitleg volgen voor alle geïnteresseerden. 

 

 

 


