ERIK VINDT
HET GEWELDIG
HOE RELAX
ZIJN HOND IS.
DANKZIJ PALLIATIEVE ZORG
KAN HIJ HIERVAN GENIETEN,
ONDANKS ZIJN ZIEKTE.

Palliatieve zorg verbetert de
levenskwaliteit van ernstig zieken en
hun omgeving, zodat ze ondanks hun
ziekte nog zo goed mogelijk van het
leven kunnen genieten.

 BESCHIKBAAR THUIS, IN HET ZIEKENHUIS
OF IN EEN INSTELLING

Palliatieve zorg is veel meer dan alleen
maar zorg.

 VERLICHTING VAN PIJN EN ANDERE
FYSIEKE KLACHTEN

 E MENS STAAT CENTRAAL,
D
NIET DE ZIEKTE
De zorgverleners houden maximaal rekening met
de behoeften van alle betrokkenen. Ze zetten
zich in voor het fysieke, psychologische, sociale
en spiritueel of existentieel welzijn van de patiënt
via een gepersonaliseerde en multidisciplinaire
aanpak.

 ONDERSTEUNING VOOR DE HELE
OMGEVING
Palliatieve zorg biedt ook psychologische
ondersteuning aan naasten en mantelzorgers,
zowel tijdens de ziekte als tijdens de rouw.

Palliatieve zorg is mogelijk in een rusthuis, in
een ziekenhuis, maar ook thuis, waar de meeste
mensen het liefst zo lang mogelijk blijven.

Om het comfort van de patiënt te verbeteren,
besteden palliatieve zorgverleners bijzondere
aandacht aan de preventie en individuele aanpak
van pijn en andere fysieke ongemakken.

Wie heeft er recht op?
Al wie aan een ongeneeslijke, ernstige,
voortschrijdende en levensbedreigende ziekte lijdt,
en nood heeft aan ondersteuning en comfortzorg.

Praat erover met je arts!
 zorgenzoveelmeer.be

 VROEG STARTEN IS BETER
Te veel mensen maken pas laat gebruik van
palliatieve zorg, terwijl het mogelijk is om al veel
eerder te starten, parallel met de behandeling.
Zo kan je anticiperen op eventuele moeilijkheden.

Palliatieve zorg
verbetert
de levenskwaliteit
van patiënten
en hun omgeving.

zorgenzoveelmeer.be

Een campagne van:

 EEN RECHT VOOR IEDEREEN,
ONGEACHT DE LEEFTIJD,
ZIEKTE OF LEVENSVERWACHTING
Bij palliatieve zorg denken we vaak aan
kankerpatiënten, maar al wie een diagnose
van een ernstige, voortschrijdende en
levensbedreigende ziekte krijgt, kan ervan
gebruikmaken. Ongeacht de ziekte of leeftijd
– er is ook palliatieve zorg voor kinderen.
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