ZGT lijn 1-2

Palliatief consultteam ZGT
In deze folder leest u wat het palliatief consultteam voor u en uw naasten kan
betekenen. Het is onze taak om de palliatieve zorg zowel binnen als buiten ZGT zo
goed mogelijk te ondersteunen.
Wanneer uw ziekte niet meer te genezen is,
zal uw behandeling veranderen. Deze is niet
langer gericht op genezing maar op het
afremmen van de ziekte en op individuele
ondersteuning van u en uw naasten. Hierbij is
de kwaliteit van uw leven belangrijk. De
behandeling in deze fase van het leven
noemen we palliatieve zorg. Afhankelijk van
de onderliggende ziekte kan deze fase weken,
maanden of zelfs jaren duren. Genezing is
niet meer mogelijk, maar er kan nog veel
worden gedaan om deze tijd voor u en uw
naasten zo lang en goed mogelijk te laten
verlopen.
Ons team bestaat uit:
 twee internist-oncologen;
 twee kaderhuisartsen palliatieve zorg;
 vier palliatief verpleegkundigen;
 verpleegkundig specialist;
 geestelijk verzorger;
 anesthesist van het pijnteam.
Zo nodig worden ook andere disciplines extra
ingeschakeld. Wij zullen de behandeling niet
overnemen maar wij adviseren uw
behandelend arts.
Ons belangrijkste doel is om in een zo vroeg
mogelijk stadium uw klachten en problemen
te signaleren om deze zorgvuldig te kunnen
behandelen. Bij ieder advies dat wij geven
wordt een evenwicht gezocht tussen voor- en
nadelen van de behandeling, de ernst van de
klachten en de vooruitzichten en wensen die
u als patiënt heeft.

Wij richten ons niet alleen op uw lichamelijke
problemen. Uw klachten kunnen ook van
psychische, sociale of levensbeschouwelijke
aard zijn. De zorgbehoefte en wensen van u
als patiënt en uw eventuele naasten zijn het
uitgangspunt bij het verlenen van onze zorg.

Wat kunt u van ons verwachten?

 Adequate adviezen voor de behandeling
van lichamelijke problemen zoals pijn,
kortademigheid, misselijkheid,
vermoeidheid, obstipatie of buikvocht.
 Ondersteuning bij psychosociale zorgen
en problemen, in alle fases van de
ongeneeslijke ziekte.
 Ondersteuning bij levensbeschouwelijke
en spirituele vragen of problemen.
 Ondersteuning bij het nemen van
belangrijke beslissingen, zoals doorgaan
met, of afzien van behandelingen, -en
desgewenst ondersteuning bij het
schrijven van een wilsverklaring.
 Aangeven van zorgmogelijkheden buiten
het ziekenhuis en de organisatie hiervan,
in samenspraak met het Transferbureau
van ZGT.
 Geven van voorlichting en begeleiding
aan de patiënt, naasten en hulpverleners.
 Goede samenwerking en communicatie
met de huisarts en andere hulpverleners
binnen en buiten het ziekenhuis.

Hoe komt u in contact met het
palliatief consultteam?

De vraag naar advies van het palliatief
consultteam kan uitgaan van uw
behandelteam binnen ZGT of van uw huisarts.
Denkt u dat wij iets voor u kunnen
betekenen, bespreek deze mogelijkheid dan
met uw arts. Hij of zij kan met ons contact
opnemen.
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De palliatief verpleegkundige en arts gaan
met u en (indien gewenst) met uw naasten in
gesprek. Met uw goedkeuring zullen we uw
situatie bespreken in het patiënten overleg.
Wij betrekken uw huisarts bij ons definitieve
advies

Poliklinisch spreekuur palliatieve
zorg ZGT

Patiënt kan ook worden aangemeld voor het
poliklinisch spreekuur. Dit spreekuur is
gepland op donderdagochtend van 9.00 tot
13.00 uur. Patiënten kunnen door zowel
huisarts als medische specialist worden
verwezen.

Bereikbaarheid

Het palliatief consultteam ZGT is bereikbaar
van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00
uur via bureau ZGT lijn 1-2, telefoonnummer:
088 708 36 69.

‘Als je geen tijd meer kunt toevoegen aan het
leven, voeg dan meer leven toe aan de tijd’
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