Aanleiding

Wij geven advies bij:

Ons team

Met het palliatief Support Team willen wij
patiënten die zich in een palliatieve fase bevinden, zo optimaal mogelijk begeleiden.
We spreken van een palliatieve fase,
wanneer een patiënt geconfronteerd wordt
met een levensbedreigende aandoening die
niet meer kan genezen.
Palliatieve zorg is gericht op het verlichten
van klachten bij een ongeneeslijke ziekte.
Het Palliatief Support Team wil dit doen
door een totaalzorg aan te bieden. Deze
zorg heeft aandacht voor zowel de
lichamelijke, psychische, sociale als
spirituele noden van de patiënten. Hierbij
staan comfort en verbetering van de
levenskwaliteit centraal.
Ons team is een multidisciplinair mobiel
team dat advies en begeleiding verstrekt
aan de palliatieve patiënt, zijn naasten en
aan de hulpverleners van het ziekenhuis en
dit op elke ziekenhuisafdeling.

 Pijn en symptoomcontrole
 Communicatieproblemen
 Het verwerkingsproces van de patiënt en
zijn naasten
 Psychosociale vragen of problemen
 Vragen van het verpleegkundig team van
een afdeling in verband met de
verzorging van een ernstig zieke patiënt
 Ontslag naar huis al dan niet met begeleiding van een palliatieve thuiszorgequipe
 Rondleiding/transfer naar de Palliatieve
zorgeenheid
 Vroegtijdige zorgplanning
 Levenseindevragen







Het inschakelen van het PST kan gebeuren
op vraag van de behandelende arts, de patient en/of zijn familie.

Artsen, specialisatie ‘palliatieve zorg’
Palliatief verpleegkundige
Psychologe
Medewerker van de sociale dienst
Pastor

Daarnaast kunnen wij ook samenwerken
met de betreffende huisarts en met de palliatieve thuiszorgequipe uit uw regio.
Aarzel niet om ons te contacteren, wij
helpen je graag verder.

Meer informatie:
Palliatief Support Team
Regionaal ziekenhuis Heilig Hart
Naamsestraat 105
3000 Leuven
T
016 209 911
E
pst@hhleuven.be
Wens je een afspraak te maken?
Dit kan op bovenstaand nummer of via de
arts of verpleegkundige van je afdeling

Als een bloem, zo is het leven,
't begin is teer en klein.
De één die bloeit uitbundig,
de ander geurt heel fijn.
Sommige bloemen blijven lang,
weer anderen blijven even.
Vraag niet bij welke bloem je
hoort,

Deze publicatie is een uitgave van het
Palliatief Support Team, in samenwerking
met de dienst communicatie van het
Regionaal ziekenhuis Heilig Hart Leuven.
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Alle rechten voorbehouden
Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/-of verspreid zonder schriftelijke
toestemming van de eigenaar, aan te
vragen via communicatie@hhleuven.be

dat is 't geheim van het leven.
EEN WARM HART VOOR MENSEN

