Palliatieve zorg

Contact

Heeft u nog vragen, neem gerust contact op met
het Palliatief Support Team:
T +32 (0)50 63 35 78 (rechtstreeks)
T +32 (0)50 63 31 11(algemeen)
E palliatieve.zorg@azzeno.be
E katleen.alossery@azzeno.be

A50002395/V1404

azzeno.be

campus Knokke-Heist (8300)
Graaf Jansdijk 162 - T +32 (0)50 63 31 11
campus Blankenberge (8370)
Dr. F. Verhaeghestraat 1 - T +32 (0)50 43 41 11
campus Maldegem (9990)
Stationsstraat 27 - T +32 (0)50 40 40 70
www.azzeno.be

azzeno.be

Palliatieve
zorg

Wanneer je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent,
word je met heel veel geconfronteerd. Angsten, twijfels,
vragen, onzekerheden,…
Op zo’n moment willen wij er voor je zijn. We kunnen
samen kijken wat er nog kan gedaan worden, wat je
nodig hebt en wenst en hoe wij daaraan zoveel als
mogelijk tegemoet kunnen komen.

Palliatief support team
•
•
•

Arts
dr. Luc Huyghe
Coördinator Palliatief Support Team
Katleen Alossery
Coördinator vrijwilligerswerking
Véronique Defruyt

Wat kunnen wij u bieden

Verder beschikken wij over een pijnverpleegkundige,
een psychologische- , sociale - en pastorale dienst waarbij u altijd terecht kan.

•

Samenwerking

•

•
•
•

Begeleiding/ondersteuning voor jou en je belangrijke naasten;
Samen zoeken naar je wensen en noden en bekijken hoe we dit zoveel mogelijk kunnen realiseren;
Pijn en eventuele andere ongemakken draaglijk(er)
maken.
Nauwe samenwerking met de behandelende
arts(en) en huisarts;
Gericht overleg en samenwerking tussen de leden
van het palliatief supportteam (PST).

Dit alles vanuit openheid, respect en betrokkenheid
naar jou en je familie toe.

‘Het hele leven is nodig om te
leren leven en te leren sterven’
(Seneca)

Als team hebben wij een goede samenwerking
opgebouwd met verschillende instanties in de regio.
Dit maakt het mogelijk om onze kwaliteit van zorg op
elkaar af te stemmen.
Zo werken wij oa. samen met:
• Netwerk Palliatieve Zorg
Noord-West-Vlaanderen;
• Palliatieve Zorg Thuis;
• Dagcentrum Het Heidehuis;
• Palliatieve Zorg Eenheid Brugge.

