Een multidisciplinaire samenwerking

U kunt het PST bereiken per telefoon of email, via

Palliatieve zorg is de totale zorg voor de patiënt

We werken nauw samen met het behandelend

uw arts, de hoofdverpleegkundige, of de receptie

wiens ziekte niet meer te genezen is. Verzachten

team en andere diensten, zowel binnen het

van het ziekenhuis.

van het lijden staat dan voorop.

ziekenhuis (bijv. de sociale en de pastorale dienst)

Wat is palliatieve zorg?

Het doel is tot aan de dood de best mogelijke
levenskwaliteit en een maximale autonomie
bereiken voor de patiënt en zijn/haar naasten.

ziekenhuizen, de palliatieve thuiszorg, de

Het Palliatief Support Team (PST) bestaat uit een
arts, een palliatief verpleegkundige en twee
psychologen die gespecialiseerd zijn in de
palliatieve zorgen. Het PST kan voor

worden dan ook strikt persoonlijk en vertrouwelijk

Het PST staat ter beschikking van alle personen

vrijwilligster.

die binnen het ziekenhuis in contact komen met

leven is het belangrijkste doel. Het PST beschouwt
sterven niet als een falen maar als een laatste
levensact die volwaardig kan worden beleefd.
Het PST werkt – op vraag van de patiënt, de familie
of het behandelende team – mee om palliatieve
zorg te organiseren in het ziekenhuis of thuis.

•

palliatieve zorgen en het levenseinde.

•

Palliatieve Zorg Oost-Vlaanderen:
http://www.palliatieve.org

•

Netwerk Palliatieve Zorg Gent – Eeklo:
http://genteeklo.palliatieve.org

•

Vlaamse Liga tegen Kanker – Palliatieve Zorg:
http://www.tegenkanker.be/palliatievezorg

Dus: patiënten, familieleden, vrienden, artsen,
verpleegkundigen, kinesisten, maatschappelijk

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw:
http://www.palliatief.be

behandeld.
Wie kan bij ons terecht en waarvoor?

Sint-Vincentiusziekenhuis Deinze:
http://www.azstvdeinze.be

alle professionele hulpverleners. Alle vragen

patiëntenondersteuning ook beroep doen op een

De verbetering van de kwaliteit van het resterende

•

palliatieve eenheden).
We zijn gebonden aan het beroepsgeheim, zoals

Wat is het palliatief support team?

Meer info

als erbuiten (bijv. onze collega’s in andere

•

Stichting tegen Kanker – Bij het levenseinde:

werkers,… kunnen bij ons terecht met vragen met

http://www.kanker.be/index.php/bij-het-

betrekking tot pijnbestrijding, comfortzorg,

levenseinde/wanneer-het-levenseinde-

wilsverklaring,...

nadert/menu-id-3920.html

Wanneer de palliatieve patiënt het ziekenhuis

•

verlaat, kunnen we palliatieve thuiszorg

LEIF, LevensEinde InformatieForum zorg:
http://www.leif.be

inschakelen of een doorverwijzing naar een
palliatieve eenheid organiseren.

•

LEIF-lijn, info over levenseinde: 078/15 11 55

Recht op Waardig Sterven (RWS):

•

http://www.rws.be
De laatste reis: vroegtijdige zorgplanning:

•

http://www.delaatstereis.be

Tot slot
Ook waar genezing niet meer mogelijk is hebben
wij een hart binnen ons ziekenhuis.
Als u na het lezen van deze folder nog vragen
heeft, kan u contact opnemen met uw behan-

Bereikbaarheid
U of uw naasten kunnen steeds contact opnemen

delende arts of met de verpleegkundige van de
afdeling.

of een afspraak maken met het PST:

⋅

Ann Van Veirdeghem, psychologe,
coördinator PST: 09/387 73 95
Ann.van.veirdeghem@azstvdeinze.be

⋅

Fien Desmyter, psychologe: 09/387 73 95
Fien.desmyter@azstvdeinze.be

⋅

Krista Vander Schaeven, verpleegkundige:
09/387 73 95
Krista.vander.schaeven@azstvdeinze.be

⋅

Dr. Mieke Deceuninck, arts: 09/387 70 87
Mieke.deceuninck@azstvdeinze.be

⋅

Aanvullend op het Palliatief Support Team:
Nicole Verstraete, vrijwilligster

In principe is er tijdens de weekdagen altijd
iemand aanwezig, behalve op woensdagnamiddag
en tijdens het weekend.

Palliatief support team

