INTENTIEVERKLARING PALLIATIEVE ZORGEN

Visie:
Vanuit de opdrachtverklaring leren we dat WZC de Bekekaar als een christelijk geïnspireerd
huis, de bewoners niet alleen woongelegenheid aanbiedt maar ook begeleiding en zorg
vanuit hun persoonlijke behoeften.
Samen denken we na en praten we over de gewenste zorg vanaf opname tot aan het
levenseinde. We proberen het “moeilijk bespreekbare” bespreekbaar te maken en te komen
tot duidelijke afspraken.
Bij de overgang van curatieve zorg naar palliatieve zorg is zorgverlening niet langer gericht
op genezing maar op het optimaliseren van de kwaliteit van leven van bewoners in de laatste
levensfase. Dit impliceert ook de zorg voor de naasten en niet te vergeten, de
medebewoners en de zorgenden. Zij kunnen met hun inbreng en ondersteuning niet alleen
de zorg rijker maken maar ook extra zorg voor zichzelf vragen.
Hieruit blijkt dat het afscheid nemen en sterven binnen het WZC een complex gebeuren is.
Het is een zorgverlening met aandacht voor de fysische, psychische, sociale, spirituele en
ethische aspecten van het leven en sterven, waarbij de bewoner centraal blijft staan.

Intentie:
Concreet zal de palliatieve zorg binnen WZC de Bekelaar vertrekken vanuit de volgende
intentie’s:
- Palliatieve zorg is een totaalzorg die de kwaliteit van leven verbetert van de bewoner en zijn
familie wanneer deze geconfronteerd worden meteen levensbedreigende ziekte, liefst in de
“vertrouwde “ omgeving. ( WHO )
- Palliatieve zorg is alles wat nog dient gedaan te worden als men denkt dat er niets meer
gedaan kan worden. ( Cecile Saunders.)
- Centraal staat het welzijn en de rechten van de palliatieve bewoner in al zijn dimensies en
vanuit zijn beleving
- De bewoner en zijn familie (of naasten) worden zoveel mogelijk betrokken in de
zorgverlening en ondersteund in hun keuzes met respect voor hun autonomie en eigenheid.
Ze worden ondersteund tijdens de periode van ziekte, sterven en rouw.
- Palliatieve zorg bestrijdt pijn en andere hinderlijke symptomen, streeft naar een betere
levenskwaliteit en tracht het verloop gunstig te beïnvloeden.
- Communicatie tussen alle betrokkenen is het uitgangspunt (interdisciplinair
samenwerken)
- Palliatieve zorg beschouwt sterven als een normaal en natuurlijk proces aan het einde van
het leven
- Palliatieve zorg wil het sterven niet uitstellen noch versnellen maar wel begeleiden
- Palliatieve zorg steunt op volgende peilers: nabijheid, aanwezigheid, warmte,
verbondenheid, solidariteit, luisterbereidheid en ‘er zijn’
- Binnen de Palliatieve zorg is er ruimte voor ethische vragen rond lijden en sterven,
medewerkers zullen deze vraag beluisteren en gaan de evt. euthanasievraag niet uit de
weg.
- Goede Palliatieve zorg kan uitgebouwd worden door een wederzijds begrip en
samenwerking tussen de bewoner, diens familie, naasten, huisarts, CRA-arts, en
medewerkers van het WZC. Wij proberen te luisteren naar de vraag achter de vraag en
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willen deze bespreken in een multidisciplinair team om samen met de bewoner en/of familie
op zoek te gaan naar een manier om hen, vanuit onze visie, tegemoet te treden.

Om deze intenties in de praktijk te brengen zullen de leden van de werkgroep palliatieve
zorg, in functie van palliatieve zorgen, continue bijgeschoold worden. Aspecten zoals
comfortzorgen, pijnbestrijding, omgaan met psychische en spirituele pijn communicatieve
vaardigheden en ethische vragen komen daarbij aan bod.
De leden van het team geven hun kennis door aan de collega’s op de afdelingen. Niet alleen
de functionele communicatie tussen collega’s is hier belangrijk, ook ondersteunende
gesprekken met en tussen collega’s, met betrekking tot de zorg voor palliatieve bewoners,
dient een plaats te krijgen ( “zorg voor de zorgenden”)
Het WZC heeft een functionele binding met een ziekenhuis, dat beschikt over een
geriatische afdeling en een eenheid voor palliatieve zorgen.
Eveneens is WZC de Bekelaar aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg
Het WZC verbind zich er toe om te voldoen aan de door het RIZIV opgelegde normen van
bijscholing en registratie
Het WZC wil deze visie behartigen en structuren realiseren om palliatieve zorg in al zijn
facetten uit te bouwen.
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