Palliatieve zorgen
In woonzorgcentrum Villa Hugardis worden de bewoners in een terminale fase zo goed als
mogelijk begeleid, zowel op geestelijk, lichamelijk als sociaal vlak. Ook aan de familie wordt
ondersteuning geboden.
Palliatieve zorg wordt opgestart na overleg met de huisarts en de familie. Wij werken samen
met Panal (Palliatief netwerk Arrondissement Leuven) en hebben een verpleegkundige en
zorgkundige die referentiepersoon palliatieve zorg zijn. Onze CRA (coördinerend en
raadgevend arts) biedt eveneens ondersteuning aan het personeel. Jaarlijks worden er
opleidingen en infomomenten voorzien.
Wanneer de palliatieve zorg bij ons ter plaatse niet haalbaar is of de familie wenst toch een
opname, dan hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met het Universitair Ziekenhuis
te Leuven (palliatieve eenheid).
MOGELIJKHEDEN INZAKE EUTHANASIE
Villa Hugardis wil tegemoet komen aan de verlangens van elke terminaal zieke bewoner
zodat deze een menswaardig levenseinde kan hebben in zijn/haar vertrouwde omgeving.






Aandacht voor vroegtijdige zorgplanning is essentieel rond het levenseinde en wordt
besproken met de bewoner/familie bij de afname van de sociale anamnese (na één
maand verblijf).
De procedure zelf van euthanasie kan in ons WZC plaatsvinden, zonder dat
personeelsleden verbonden aan onze instelling bijdragen tot de voorbereiding of
uitvoering van euthanasie. We beschikken over een brochure met info die op vraag
kan bezorgd worden. De procedures die in ons WZC moeten gevolgd worden staan
in ons kwaliteitshandboek en worden toegelicht op het ogenblik dat er een vraag is.
De huisarts is verantwoordelijk voor de opstart van de procedure.
Bijzondere bepaling: elke arts kan weigeren in te gaan op een euthanasieaanvraag.
Hij zal dan beroep doen op een collega-arts gekozen door de bewoner of op een
LEIF-arts (Levens Einde Informatie Forum). Dit zijn artsen die een speciale training
hebben gekregen en die vertrouwd zijn met de mogelijkheden en organisatorische
aspecten van palliatieve zorg en de rechten van de bewoner.

Informatie palliatieve zorgen
Men dient contact op te nemen met de sociale dienst van het woonzorgcentrum:
Marina Trolin, maatschappelijk assistente
marina.trolin@ocmwhoegaarden.be
Tel: 016/80.40.03 (van 9u tot 12u, namiddag enkel op afspraak)

