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Palliatieve zorg is een actieve totaalzorg 
voor mensen met een levensbedreigende 
aandoening bij wie geen genezende be-
handeling meer mogelijk is. Deze totaal-
zorg steunt op vier pijlers:
- aandacht voor lichamelijke klachten
- aandacht voor psychologische en  
 emotionele ondersteuning 
- sociale begeleiding
- spirituele opvang met aandacht voor  
 de diepere levensvragen 

Er is naast de zorg voor de patiënt ook 
veel aandacht voor de familie en naas-
ten. 

Palliatieve zorg is een recht voor ieder-
een. De vraag naar palliatieve zorg kan 
gesteld worden door de zieke, de familie 
en allen die bij de zorg betrokken zijn. 

Palliatieve zorg kan aangeboden worden 
op elke ziekenhuisafdeling, thuis of in een 
thuisvervangend milieu (bijv. een woon- 
en zorgcentrum) en op de regionale pal-
liatieve zorgeenheid.



Het palliatief support team in het zieken-
huis
Het palliatief support team (PST) is een team van 
deskundigen (artsen, verpleegkundigen, psychologen) 
dat in het ziekenhuis actief is en nauw samenwerkt met 
het multidisciplinaire team van de verpleegafdeling 
(arts, verpleegkundigen, patiëntenbegeleiders, thuis- en 
mantelzorg). 
Een fundamenteel respect voor de wensen van de zieke, 
de familie en de naasten is hierbij steeds het uitgangs-
punt. Het palliatief support team biedt tijdens de pal-
liatieve behandeling en in het terminale stadium van de 
ziekte: 
- informatie aan de zieke en familie over: de mogelijk- 
 heden van palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning,  
 wilsverklaringen, palliatieve sedatie, euthanasie, …
- ondersteuning in pijn- en symptoomcontrole
- ondersteuning van de zieke, de familie en naasten op  
 psychosociaal en zingevend vlak
- zorg voor continuïteit en organisatie bij ontslag uit het  
 ziekenhuis

In AZ Delta kan men in elke campus beroep doen op 
het palliatief support team. Voor meer informatie kan u  
terecht bij uw behandelend arts, de hoofdverpleegkun-
dige of rechtstreeks via de coördinatoren van het PST 
(zie contact).

Het Anker: palliatieve zorgeenheid 
De palliatieve zorgeenheid is een afzonderlijke huise-
lijke verpleegeenheid binnen het ziekenhuis waar een 
thuis wordt geboden aan ongeneeslijk zieken die om 
een of andere reden niet langer thuis kunnen verzorgd 
worden. 
De eenheid kan ook een tijdelijke oplossing bieden aan 

ongeneeslijk zieken voor het op punt stellen van pijn- 
en andere comfortproblemen of voor het tijdelijk ont-
lasten van de zorgverleners in de thuissituatie. 

Het Anker bevindt zich op de derde verdieping van 
campus Westlaan, Westlaan 123, 8800 Roeselare. Voor 
meer informatie of een aanvraag tot opname kan u 
terecht bij: 
Christine Vanoverschelde
Hoofdverpleegkundige Het Anker, campus Westlaan
t  051 23 83 74
e  christine.vanoverschelde@azdelta.be

Netwerken palliatieve zorg 
Een netwerk palliatieve zorg werkt aan de uitbouw van 
de palliatieve zorgcultuur. U kan er terecht voor infor-
matie, advies, ondersteuning en vorming. 
De equipe voor palliatieve thuiszorg helpt het mo-
gelijk maken - door ondersteuning en begeleiding - dat 
ongeneeslijk zieke mensen hun laatste levensfase thuis 
kunnen beleven, omringd door hun familie en vrienden. 
Deze equipe werkt nauw samen met de huisarts, thuis-
verpleging en thuiszorg. Voor meer informatie kan u 
terecht bij:
Netwerk De Mantel
a  Mandellaan 101, 8800 roeselare
t  051 24 83 85
w  www.pzwvl.be
f  051 24 60 54
Netwerk Palliatieve Zorg Zuid-West-Vlaanderen
a  Doorniksewijk 168, 8500 Kortrijk
t  056 63 69 50
w  www.pzwvl.be
f  056 25 70 84

Rouw en verlies
Alles wat u meemaakt voor en na het sterven van een 
naaste bepaalt uw rouw. Het is een uniek, individueel 
gebeuren waarop u geen termijn kan plaatsen.
De meeste rouwenden slagen er uiteindelijk in, vaak op 
eigen kracht en met ondersteuning van hun omgeving, 
om het verdriet en het gemis een plaats te geven in hun 
leven. Maar soms is er nood aan professionele hulp. 
Voor meer informatie hierover kan u terecht bij:
Joke Corneillie 
Psychologe, campus Wilgenstraat-Westlaan
t  051 23 38 80
e  joke.corneillie@azdelta.be
Annick Custers
Psychologe, campus Brugsesteenweg
t  051 23 68 25
e  annick.custers@azdelta.be
Delphine Verbrugghe 
Psychologe, campus Menen
t  056 52 21 93
e  delphine.verbrugghe@azdelta.be

Meer informatie omtrent zorg rond het levenseinde 
vindt u via: 
Algemeen Ziekenhuis Delta: www.azdelta.be
Palliatieve Netwerken: www.pzwvl.be
Federatie palliatieve zorg Vlaanderen: www.palliatief.be
Vroegtijdige zorgplanning: www.delaatstereis.be
Richtlijnen palliatieve zorg: www.pallialine.be
Levenseinde informatieforum: www.leif.be
Kinderen en jongeren geconfronteerd met palliatieve 
zorg: www.palliatieve-zorg-en-kinderen.be


