
 1 

     
 

 

 

 

 

Palliatieve Eenheid  
   

 

                 Ziekenhuis 
 

                          Oost-Limburg 

 

 

 

 

 

Infobrochure 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Missie Palliatieve eenheid ZOL 
 

 
                
 

 

De Palliatieve eenheid   
 

 De palliatieve eenheid richt zich tot personen in hun laatste levensfase 

waarvoor medisch gezien geen genezing meer wordt verwacht. 

 De palliatieve eenheid benadert elke zieke vanuit een holistische visie. Dit 

betekent dat elke zieke uniek is. Er wordt respectvol omgegaan met zijn 

lichamelijke intimiteit, zijn relaties, zijn religie en ideologische overtuiging. 

 De zorg  heeft aandacht voor zowel lichamelijke, psychische, sociale, 

existentiële als spirituele noden. Het doel is de kwaliteit van de laatste 

levensfase te optimaliseren. 

 Sterven wordt in de eerste plaats gezien als een natuurlijk en normaal 

gebeuren dat behoort tot het leven van elke mens. 

 De palliatieve eenheid pleit voor een open, eerlijke dialoog tussen patiënt, 

naastbestaanden en zorgverleners. 

 Elke hulpvrager heeft recht op een hulpverlener die over de nodige kennis, 

vaardigheden en attitudes beschikt om de palliatieve zorg waar te maken. 

 De palliatieve eenheid organiseert de zorg vanuit een samenwerkingsmodel. 

Artsen, verpleegkundigen, patiëntenbegeleiding, psychologen, paramedici, en 

medewerkers levensbeschouwelijke bijstand organiseren zich als één team. 

Beslissingen worden in overleg met de patiënt  genomen. 

 De palliatieve eenheid erkent de meerwaarde  van vrijwilligers. Ze geeft hun 

een eigen plaats in het discrete nabij-zijn als aanvulling van de professionele 

hulpverlening. 

 In overleg met de zorgverleners wordt de zorg tot het einde toe verzekerd. De 

keuze van de zieke, aangaande beslissingen bij het levenseinde, wordt 

gerespecteerd.  

 De palliatieve eenheid ondersteunt het rouwproces van de nabestaanden. Bij 

het overlijden van de patiënt bieden we ruimte en tijd om op eigen tempo 

afscheid te nemen. Achteraf is het altijd mogelijk ons te bezoeken om nog 

eens op verhaal te komen. 

 De palliatieve eenheid is een schakel in het netwerk palliatieve zorg 

Limburg. Ondersteunt de samenwerking met andere zorgvoorzieningen, de 

thuiszorg, rustoorden, ziekenhuizen, andere palliatieve eenheden. De 

mogelijkheid om in vertrouwde omgeving te sterven (thuis)  wordt steeds 

maximaal ondersteund. 
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Palliatieve eenheid   Ziekenhuis Oost- Limburg 
 

De Palliatieve eenheid Z.O.L.dankt haar ontstaan aan een uniek samenwerkingsverband 

tussen O.C.M.W. Genk, V.Z.W. Palliatieve zorg Genk en het samenwerkingsinitiatief 

Thuisgezondheidszorg Regio Genk (S.I.T.) 

 

         Adresgegevens  

      

              Campus St-jan 

     Schiepse Bos 6 

     3600 Genk 

     Tel. 089/32.57.12.  

 

 

 

Beheer: Voorzitter, Dhr . T. Arts 

 

Directie: Alg. directeur, Dhr. E. Bormans 

  Medisch directeur, Dr. Vandervelpen G. 

 

Geneesheer: Dr. H. Daniëls                        

 

Vrijwilligerswerking: P. Vrancken 

             P. Smets 

 

Coördinator Palliatieve eenheid: P. Smets 

 

Psycholoog: E. De Reuwe 

 

         Pastorale begeleiding:  Schreurs Stephanie,  Zr. Kristien, Marjet Haels                                                                                              

 

Sociale dienst: A. Jeunen 

 

Muziektherapie: S. Nauwelaerts 

 

Verpleegkundigen             Aerden Daisy                                         Claes Marinella 

                                           Paredis Carine                                        Bortels Denise 

     Peers Hilde                                              Anne Lamborelle  

     Reyskens Veerle            Vrancken Sylvia 

                                           Ghoos Linda                                          Sniekers Lieve 

                                           Vanrusselt Marina                                 Dekimpe Sophie 

                                           Kiggen Mariëlle            Cinzia Milazzo 

                                           Bleus Marina                                         Paredis Christine 

         Dorosz Yvonne                                     Deak Mieke 

         Martine Achten 
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Indicaties voor opname op een eenheid zijn: 
 

 Palliatieve  patiënten  

o waarvoor genezing niet meer mogelijk is en  

o  vanwege hun toestand continu moeten kunnen rekenen op 

professionele zorg en  

o de levensverwachting  bij opname 2 maand niet overschrijdt 

 

 Palliatieve patiënten waarbij pijn- en symptoomcontrole moeilijk verloopt en na     

optimalisatie van de behandeling terug naar huis kunnen.  

   

 Palliatieve patiënten die thuis verzorgd worden, maar waar de mantelzorg 

(tijdelijk)   overbelast is. 

 

 

 Angst van patiënt en of familie rond het stervensgebeuren. (zeer korte prognose) 

 

 

Opnameprocedure: 
 

 De terminale zieke, zijn of haar familie of elkeen betrokken bij de zorg kan een     

aanvraag tot opname doen. Hiervoor kan men contact nemen met de 

verantwoordelijke geneesheer of met de eenheid zelf. 

 

 Ter gelegenheid van een bezoek aan de eenheid (door de fam. en zo mogelijk de 

zieke) zal een inlichtingengesprek duidelijk stellen of een opname op de eenheid 

gewenst is. Het inlichtingengesprek en een medisch verslag van de behandelende 

geneesheer laten toe dat de palliatieve arts kan beslissen tot opname. 

 

 

Het financiële aspect: 
 

De kostprijs van een opname op de eenheid is vergelijkbaar met het verblijf op een        

ziekenhuisafdeling. Voor meer gedetailleerde kostprijs kan men terecht bij de dienst 

patn. begeleiding. 

 
 

De aparte infrastructuur van de eenheid 
 

De infrastructuur is erop gericht om zieken waarbij een verblijf in het acuut ziekenhuis 

niet meer noodzakelijk is en de zieke niet meer thuis kan te worden verzorgd, omringd 

en ondersteund in een huiselijke omgeving.  

 

 

De patiëntenkamer: de kamers blijven ziekenkamers, ze zijn ruimer en huiselijker 

dit  om zo volwaardig mogelijk te leven in relatie met geliefden en om diepere 

levensvragen bespreekbaar te stellen. Inrichting  van de kamer met persoonlijke  

elementen is toegelaten daar het kan bijdragen aan het welbevinden van de zieke.  
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De living: benadrukt het huiselijk karakter van de eenheid. Het is een plaats waar 

zieken en families kunnen vertoeven. Het is een ruimte waar geleefd wordt, waar 

gevierd kan worden waar ook vaak verdriet gedeeld wordt.  

 

De keuken: deze ruimte is bijzonder,  niet zozeer omwille van de inrichting, maar 

wel  om wat er gebeurt. Aan de familie wordt reeds van bij opname gezegd, dat de 

koffie er altijd klaar staat en dat ze zich mogen bedienen. Als de familie dit wenst 

maken ze een lekkernijtje klaar of brengen voor de zieke een gerechtje van thuis 

mee om het op te warmen. Het is tevens een plaats waar veel gedeeld wordt tussen 

verpleegkundige, vrijwilligers, patiënten en familieleden. 

 

De badkamer: is een plaats die vooral dienst doet als relaxatieruimte. De eisen 

aan het bad zijn dan ook hoog, het biedt de mogelijkheid om elke patiënt op een 

comfortabele manier te baden. 

 

De stilteruimte: deze ruimte schept een extra mogelijkheid naar privacy, zowel 

naar het voeren van gesprekken als naar momenten van bezinning. 

 

De muziektherapie: de zieken die op een palliatieve eenheid wordt opgenomen,    

kampt vaak met vele vragen en onzekerheden. Er bestaat een veelheid aan 

verschillende emoties, waardoor men overspoeld kan raken. Sommigen hebben 

dan de behoefte om bij anderen te zijn, anderen zijn liever alleen. Sommigen 

willen erover spreken, anderen vermijden dit. Muziektherapie kan vaak 

verlichting brengen op deze lijdensweg. 

 

 

 

De organisatie van de afdeling 
 

 

 
1.  De gewijzigde dagindeling. 

 

 

De werkorganisatie en het leefritme zijn afgestemd op de behoeften van de zieken en 

hun familie De zieke moet de kans krijgen om te klagen, te vloeken, te wenen, om lief te 

hebben. Dit is allemaal niet zo vanzelfsprekend en kan alleen als er duidelijk tijd en 

ruimte wordt gemaakt en de zieke er zich geëerbiedigd voelt. 

Voor contact met familieleden en vrienden is er alle tijd, voor wie het wenst is rooming- 

in mogelijk. 

Bezoek is de hele dag en de hele nacht toegelaten. Kinderen zijn welkom, als de 

bezoektijd voor hen toch te lang duurt, vinden zij in de huiskamer wie weet één of ander 

spelletje. 

Ook het bezoek van huisdieren is toegestaan. 

 

 

 

 



 6 

 

 

 

 

 

2. Het pluridisciplinaire team. 

    

 

Palliatieve zorg kan enkel slagen als mensen met complementaire bekwaamheden in een 

gemotiveerd team samenwerken. Het luisteren naar de zieke mens, hem/haar 

aanvaarden in onvoorwaardelijke zin moet het vertrekpunt zijn van ons handelen.  

 

De verpleegkundigen; vormen de ruggengraat van het team, daar ze de enige groep 

deskundigen zijn die permanent en rechtstreeks met de zieke en zijn familie bezig zijn. 

Hun opdrachten zijn dan ook veelzijdig,  palliatieve zorg vereist een voldoende aantal 

verplegenden. 

 

De arts; blijft uiteraard de sleutelfiguur. Hij bepaalt de indicatie voor opname en het 

medisch beleid. Belangrijke stappen, die alle andere mogelijkheden in de zorg van de 

patiënten bepalen. 

De arts maakt deel uit van het team en wordt betrokken bij overlegbijeenkomsten. Het 

medisch team kan vervolledigd worden door consultanten, zoals psychiater, huisarts, 

e.a. 

 

De kinesist; heeft niet meer de taak te revalideren doch hij is er op gericht om het 

comfort van de patiënt te vergroten. 

 

De psycholoog; begeleiding van terminale zieken en hun naasten vraagt in sommige 

situaties een zeer gerichte begeleiding. De eenheid kan hiervoor steeds beroep doen op 

een psychologe verbonden aan de eenheid. 

 

De pastor; luistert en gaat helpend om met de spirituele nood van de zieke. Hij gaat 

voor in gelovig gebed, zorgt voor de sacramentsbediening en voor eventuele 

contactname met bedienaars van andere erediensten en met lekenraadgevers. 

 

De sociaal assistente; helpt de zieke en hun familie bij administratieve en sociale 

formaliteiten die moeten afgehandeld worden op het einde van hun leven. 

 

De vrijwilligers; zijn zeer welkome medewerkers, vanuit elke leeftijdsgroep met heel 

verscheiden achtergronden. Deze verscheidenheid en vooral de gratuiteit van hun inzet 

geeft een eigen kleur en warmte die de zieke en familie niet ontgaat. Ze staan in voor 

vele diensten, en helpen onze gastvrijheid verhogen. 

Het is ook nodig de vrijwilligers te informeren en hun motivatie te bekijken. We willen 

hen beschermen, uitdagen en tevens garant staan voor een goede vorming en 

begeleiding.  

 

De coördinator; is er nodig om dit multidisciplinaire team doeltreffend te laten werken.                       

Het harmonisch samenwerken van een dergelijke groep van mensen (beroepsmensen, 

vrijwilligers) is niet automatisch gegarandeerd. Communicatie beoogt namelijk 2 

dingen: 
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-    ieder teamlid moet op elk moment weten hoe het met de zieke staat op lichamelijk,      

      psychologisch, relationeel en spiritueel vlak. Zo kunnen we hem/ haar helpen. 

       

- persoonlijke inspanningen en moeilijkheden, inherent aan het omgaan met 

stervenden, op een gezonde manier te uiten en gaandeweg te verwerken. 

 

 

 

3. Overlegmomenten. 

 

 

De briefings: ze gebeuren driemaal per dag bij de ploegenwisseling. De toestand van 

iedere zieke wordt er besproken naar symptoomcontrole als naar psycho-sociale en 

spirituele noden. Tijdens de middagbriefing worden ook andere disciplines uitgenodigd 

zodat de zorg multidisciplinair kunnen bijgestuurd worden. 

 

Teamcoaching: Dit moment is periodiek en brengt de gehele equipe samen.( 4 x per 

jaar). De verpleegkundigen worden op de eenheid regelmatig geconfronteerd met 

emotioneel moeilijke situaties. Om hiervan te leren en ventilatie mogelijk te maken 

komt de equipe 4 maal per jaar  samen.  

 

Het patiënten dossier: geeft een totaalbeeld van de zorg en belevingswereld van de 

zieke. 

 

 

4. Rouwbegeleiding. 

 

 

Een rouwproces heeft diepgaande invloed op het leven van de nabestaanden, zowel 

fysisch als sociaal, psychologisch en spiritueel. 

De ondersteuning van het rouwproces is essentieel, er wordt dan ook voorzien in 

mogelijkheden om het afscheid praktisch en emotioneel te ondersteunen. 

De familie die welkom blijft ook na het overlijden van hun geliefde, is een aspect dat 

hieraan wil bijdragen. 
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