Groeningelaan 7
8500 Kortrijk

De palliatieve werkgroep

's Wegen wentelen
kriskras om ons heen.

Om palliatieve zorg concreet gestalte te
geven, werd er in onze voorziening enkele jaren geleden een palliatieve werkgroep opgericht.

Niemand die het weet welke kiezen.

Deze groep mensen bestaat uit:

De ervaring leert ons mild te zijn

tel. 056/245271
fax. 056/24.52.64
website: www.st-carolus.be

We weten soms niet te kiezen.
Waar brengt die of die ons heen?

Palliatieve zorg
Doodgewoon

met de beoordeling van ons lot,
-

de directeur bewonerszorg
de coördinerend arts van de voorziening
de aalmoezenier
de palliatief referente
de teamverantwoordelijken
enkele personeelsleden met een
sterke interesse in palliatieve zorg.

maar blijken bitter en zuur te zijn
bij de aanvaarding van ons lot.
En achter de wolken grijs en donker
staat de zon ons op te wachten,
stralend en glorieus
zoals een jonker

Hoe kunt u iemand van de
palliatieve werkgroep bereiken?
Praat erover met iemand op de afdeling.
Die zorgt ervoor dat de juiste persoon
met u contact opneemt.

die zijn geliefde staat op te wachten.
Het leven, ja...
neemt het zoals het komt !

Het doet je goed eens aan de
dood te denken,
je dagen worden er duidelijk van.
Je dient te weten dat geen mens
voor je kan leven,
maar ook dat niemand anders
voor je sterven kan.
Ik spreek er 's avonds wel eens
over met de kind'ren,
of 'k maak een grapje met de dood,
dat kan geen kwaad.
Als j'overpeinst waar je tenslotte
komt te 'liggen',
dan weet je af en toe wat beter
waar je 'staat'.
Toon Hermans

Woon- en zorgcentrum St-Carolus

Inleiding

Tijdens uw verblijf in onze voorziening willen wij u een huiselijke woonomgeving aanbieden, met maximale
vrijheid en zelfstandigheid.

Samen met uw huisarts streven onze
medewerkers ernaar u de beste begeleiding en zorgen te geven om met de
eventuele beperkingen van een hoge
leeftijd te leren leven.

Soms echter zorgt ziekte of ouderdom
ervoor dat de beperkingen te groot
worden, en komt het einde van het
leven in zicht. Op dat moment bestaat
de mogelijkheid om niet langer te
kiezen voor verdere onderzoeken, bijkomende behandelingen, of een ziekenhuisopname, maar om beroep te
doen op de pal-liatieve zorg van onze
voorziening.

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is de intensieve, totale
zorg voor de bewoner wiens ziektetoestand dermate ernstig is, dat het levenseinde in zicht komt.
Deze zorg legt, eerder dan op het behandelen of genezen van aandoeningen,
het accent op het bieden van een comfortvolle verzorging, en het mogelijk maken
van een veilige, geborgen afronding van
het leven.
Palliatieve zorg wordt enkel gestart na
samenspraak met u, uw familie en uw
huisarts.
Op de eerste plaats proberen wij ervoor te
zorgen dat de pijn en ongemakken die
met uw toestand gepaard gaan, onder
controle worden gehouden.
Wat u zelf verlangt, waar u deugd aan
beleeft en waarmee u gelukkig bent, is op
dat moment meer dan ooit onze
bekommernis.
We trachten uw eigen inbreng zoveel
mogelijk te stimuleren en te respecteren
door u te (blijven) betrekken in beslissingen over verzorging, voeding, enz.

We maken een palliatieve zorgplanning
op en bespreken deze met u en uw
naastbestaanden. Op de kamer worden
de dagelijkse zorggegevens bijgehouden.
We proberen u en uw naastbestaanden
zo veel mogelijk te informeren over uw
toestand. Dit gebeurt door de aanwezige
verpleegkundige.
Indien gewenst, kan er ook een (regelmatig) overleg met de huisarts worden
gepland.
We proberen u en uw naastbestaanden
emotionele ondersteuning te geven zodat u afscheid kunt nemen in de best
mogelijke omstandigheden.
Ook op spiritueel en gelovig vlak willen
we u nabij zijn. Onze aalmoezenier is
ten allen tijde beschikbaar voor een gesprek of een gezamenlijk gebed.
Kortom, palliatieve zorg beschouwt
sterven niet als een falen, maar als een
afronding van het leven dat waardevol
kan beleefd worden.

