Palliatieve zorg

Kwaliteit van leven én sterven
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Meer informatie over Palliatieve zorg?
welkom@ActiVite.nl
(071) 516 14 15
ActiVite.nl/palliatief

Verder na een slecht bericht
Palliatieve zorg is gespecialiseerde zorg voor zeer kwetsbare, zeer ernstig of
ongeneeslijk zieke mensen. Vaak denken cliënten en hun naasten dat palliatieve
zorg echt bedoeld is voor het allerlaatste stukje van iemands leven. Dat is jammer,
want onze palliatieve verpleegkundigen kunnen veel meer voor u doen. Vanaf het
moment dat u slecht bericht heeft gekregen staan zij voor u klaar om u te ondersteunen in deze fase van uw leven.

Wat kunnen we voor u betekenen?
In medisch opzicht kunnen we ervoor zorgen dat u zo weinig mogelijk ongemak
ervaart van uw ziekte, bijvoorbeeld op het gebied van pijn, misselijkheid,
verminderde eetlust of mondklachten. Op emotioneel vlak kunnen we u helpen
omgaan met gevoelens van angst, somberheid of eenzaamheid. We kunnen u en
uw naasten ondersteunen met vragen over de betekenis van leven, ziekte of lijden.
Daarnaast kunnen we u helpen met uw verwachtingen. Welke kwaliteit van leven
krijgt u nog, welke klachten kunnen u nog te wachten staan?

Dit kunt u verwachten:
u krijgt te
horen dat u
niet meer
beter wordt

u of uw
huisarts neemt
contact op
met ActiVite

de Palliatief
Verpleegkundige
komt op
huisbezoek

we bespreken
waar u in deze
fase behoefte
aan heeft

de verpleegkundige en
het wijkteam
zorgen voor u

Waarom kiezen voor palliatieve zorg van ActiVite?
 e Palliatief Verpleegkundigen van ActiVite hebben allemaal de post-hbo-opleiding
D
Palliatief Verpleegkundige gedaan of zijn daarmee bezig. Een deel heeft ook de
opleiding Oncologie Verpleegkundige gedaan.
 ctiVite biedt geplande en ongeplande nachtzorg, voor wanneer u intensievere
A
zorg nodig heeft.
 ctiVite is goed bereikbaar, onder andere doordat onze Palliatief Verpleegkundigen
A
alle weekenddiensten zelf doen.
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ActiVite werkt nauw samen met ziekenhuizen en huisartsen in de regio.

