
Werkgroep 
palliatieve zorgen

Jaarlijks organiseert de 
werkgroep Palliatieve Zorgen 
eind november een 
herdenkingsdienst in WZC 
Familiehof. Tijdens deze dienst 
halen we, samen met de 
familieleden van de overleden 
residenten, herinneringen op. 
We herdenken onze residenten 
die het afgelopen jaar 
overleden zijn en bieden de 
mogelijkheid aan de 
familieleden om nog eens na te 
praten over hun familielid met 
andere families of met het 
zorgteam.

Herdenkingsdienst

Binnen WZC Familiehof hebben 
we al sinds enkele jaren een 
werkgroep Palliatieve Zorgen,
Ons team bestaat uit:
• Inge (hoofdverpleegkundige),
• Leen (hoofd kine-ergo-

animatie)
• Ann (kinesist) 
• Carina (kinesist)
• Elke (zorgkundige). 
Ieder teamlid benadert en 
begeleidt de bewoner op zijn 
manier en met zijn kennis.
Bij vragen kan u steeds terecht 
bij één van onze leden. 
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We trachten om onze 
residenten in een 
terminale fase zo goed 
mogelijk te begeleiden en 
daarbij hun familieleden 
de nodige ondersteuning 
te geven. Daarnaast 
staan we onze collega’s 
bij met raad en daad want 
iemand begeleiden in zijn 
laatste dagen is niet aan 
iedereen gegeven. 

Het enige waar we 
telkens weer naar ijveren 
is te voldoen aan de 
laatste wensen van de 
palliatieve bewoner. 

Om dat mogelijk te 
maken, trachten we reeds 
op voorhand hierover een 
gesprek te houden met 
bewoner en familie. Dit 
aan de hand van onze 
vroegtijdige zorgplanning.

Vroegtijdige zorgplanningPalliatieve zorgen is een zaak 
van iedereen waarbij de 
palliatieve bewoner en zijn 
omgeving centraal staat. Door 
samen te luisteren naar het 
verhaal van de bewoner en zijn 
omgeving, kunnen we zorg op 
maat aanbieden en zicht krijgen 
op de knelpunten en de 
draagkracht. 

Wie van ons luistert, is op zich 
niet belangrijk, maar het is nodig 
dat er iemand luistert en zich 
betrokken voelt bij de situatie. 
Het is belangrijk dat de informatie 
gebundeld wordt om zo tot een 
totaalbeeld van de palliatieve 
bewoner te komen, zodat wij 
onze zorgen op elkaar kunnen 
afstemmen. De neuzen van de 
medewerkers mogen verschillend 
zijn, maar ze dienen wel in 
dezelfde richting te staan. Een 
richting die aandacht heeft voor 
respect, eigenheid, oprechtheid, 
samenwerking,…

Mensen plannen hun agenda, 
hun loopbaan, hun vakantie, 
feestdagen……De meeste 
mensen treffen regelingen voor 
de verdeling van hun erfenis na 
hun dood. De enige zaak die ze 
nalaten te plannen is hun 
levenseinde.
Het staat vast dat iedereen het 
recht heeft om op een waardige 
manier heen te gaan, zonder 
dat er teveel geleden wordt. 
Comfortzorg is hiervoor 
noodzakelijk. Een goede open 
communicatie tussen de 
bewoner, zijn naasten en het 
personeel is hiervoor heel 
belangrijk. Zo kan de bewoner 
vroegtijdig zijn wensen en 
noden kenbaar maken. Deze 
voorkeuren kunnen 
weergegeven worden op het 
document voor vroegtijdige 
zorgplanning. Tijdens dit gehele 
proces wordt U bijgestaan door 
ons hele team. 


