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Vroegtijdige zorgplanning
Als bewoner is het belangrijk om uw zorgen, noden en
behoeften kenbaar te maken. Deze vertalen we – in
overleg met u, uw naasten en alle betrokken
zorgverleners – in een zorgpad op maat.
Acht weken na opname wordt met u, uw naasten, de
sociale dienst en het afdelingshoofd een overleg
gepland om de opname te evalueren en de zorgen
indien nodig bij te sturen.
Tijdens het verdere verblijf kan op vraag van de
bewoner en/of naasten of op vraag van het WZC een
opvolgingsgesprek gepland worden waar er naast de
evaluatie van de zorgverlening nagedacht en gepraat
kan worden over de zorg die u zou wensen op het
einde van het leven.
De aanwezigheid van de huisartsen en een lid van het
verzorgend team is tijdens deze gesprekken erg
belangrijk.

Palliatieve zorgverlening
Het WZC opteert er ondubbelzinnig voor het sterven
en overlijden van elke bewoner een volwaardige plaats
te geven in de zorgverlening. Het WZC beschikt
hiervoor desgevallend over medewerkers deskundig in
de palliatieve hulpverlening. Het WZC engageert er
zich toe om samen met de huisarts elke bewoner in
een palliatief stadium zo optimaal mogelijk te
begeleiden, om een pijnvrij, comfortabel en
menswaardig levenseinde te verzekeren.
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Vragen omtrent euthanasie
Het WZC benadert vragen omtrent euthanasie vanuit
een Christelijk-ethische visie. Het uitgangspunt in de
zorgverlening wordt gevormd door het respect en
eerbied voor de waardigheid van de mens. Vanuit deze
optiek worden vragen omtrent euthanasie steeds in
overleg met de bewoner, zijn vertrouwenspersoon en
de zorgverleners besproken en opgevolgd. Het WZC
zal alles doen wat in zijn mogelijkheden ligt om
tegemoet te komen aan het verlangen naar een
menswaardig levenseinde.
Kwaliteitscirkels (werkgroepen)
We streven voordurend naar verbetering in de
begeleiding en zorg. Dit doen we aan de hand van
vormingen en reflecties in al onze kwaliteitscirkels
zowel op huisniveau en in de samenwerking de vzw
Rusthuizen Zusters van Berlaar.
Mijn vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger
In kader van de Rechten van de patiënt (wet
22.08.2002) heeft de patiënt (bewoner) het recht om
de informatie over zijn/haar gezondheidstoestand te
kennen en heeft het recht tot inzage in zijn/haar
patiëntendossier.
Tijdens de uitoefening van bovenstaande “rechten”,
mag/kan de bewoner zich laten bijstaan door een
vertrouwenspersoon naar keuze.
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Een patiënt (bewoner) kan een vertegenwoordiger
aanduiden die in plaats van de patiënt kan optreden in
kader de Rechten van de patiënt (wet 22.08.2002)
wanneer deze (tijdelijk) niet in staat is zelf deze
rechten uit te oefenen.
Het aanduiden van een vertegenwoordiger geschiedt
bij een gedagtekend en door de patiënt (bewoner) en
deze persoon ondertekend bijzonder schriftelijk
mandaat waaruit de toestemming van de patiënt
(bewoner) blijkt.
Voor bijkomende informatie rond de
vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger verwijzen
wij naar de folder ”Rechten van de patiënt” die U kan
bekomen bij de sociale dienst.
Contactpersonen
Sociale dienst
Marlies De Langhe, 011/549.500
socialedienst@debekelaar.be
Referentiepersoon palliatieve zorg
Gerrie Kuijpers, 011/549.500
xxxxx@debekelaar.be
Contactpersoon kwaliteitscirkel “Religie
Zingeving en Levensbeschouwing”
Eliane Agten, 011/549.500
pastoraledb@debekelaar.be
Coördinerend Raadgevend Arts
Dr. Steven Windmolders, 011/941.014
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