
W I J  Z I J N  E R  V O O R  J U L L I E !

Wo� z� g� � ra,



P�  i�  � der� eu� :

Wie ku� �  we � der� eun� ?

Net zoals al le hulp- en zorginstanties ondervindt ook onze dienst invloed   

van de pandemie. Maar onze diensten bli jven gewaarborgd voor:

• Bewoners besmet met COVID-19 in pall iatieve/terminale fase

• Pall iatieve bewoners, reeds in begeleiding door Pall ion     

(voor COVID-19 periode)

• Pall iatieve bewoners (oncologische aandoening, orgaanfalen, frai lty,  …)   

waar alsnog begeleiding van Pall ion wenseli jk is

We zetten noodgedwongen maximaal in op goede telefonische ondersteuning.

Indien echter telefonische ondersteuning onvoldoende bli jkt en/of een 

dringend advies aan bed wenseli jk is ,  komen wij  ter plaatse. De nodige 

beschermingsmaatregelen worden hierbij  strikt in acht genomen.

Door wie wordt ondersteuning gegeven?

• verpleegkundigen, deskundigen pall iatieve zorg

• psychologen met expertise in rouw en verl ies

• equipeartsen pall iatieve zorg

Onze ondersteuning is er voor iedereen. Zowel bewoners  als hun naasten ,  maar 

zeker ook voor jou als arts, zorg- of hulpverlener .  Deze ti jden zi jn niet enkel 

bi jzonder zwaar voor diegenen waar jul l ie reeds voor zorgden, maar ook voor 

jezelf.  Heb je behoefte aan ondersteuning op vlak van je eigen gevoelens óf 

zoek je advies rond een bewoner en diens naasten, bel ons!

De rusthuizen en woonzorgcentra krijgen het in deze tijden van pandemie 

zwaar te verduren. De oudere generatie wordt heel erg getroffen en een 

afscheid dringt zich vaker op. Voor de zorg- en hulpverleners, de artsen, 

die iedere dag hun strijdkleren aantrekken en ‘te velde’ gaan, is dit een 

ongekende uitdaging! 

Verlies en afscheid, palliatieve en terminale zorg zijn alom aanwezig.   

Te midden van deze strijd wil Pall ion er voor jull ie zijn! 

De rusthuizen en woonzorgcentra krijgen het in deze tijden van pandemie 



Hoe ku� �  we � der� eun� ?
De zorg voor bewoners, wordt net als voorheen, afgestemd met de huisarts,   

de verpleeg- en zorgkundigen en de famil ie.  Samen wordt er gezocht naar de 

best passende zorg voor de desbetreffende bewoner en hoe we dit kunnen 

vorm geven in deze bijzondere omstandigheden. 

Voor jou als zorgverlener?

Bewoners besmet met het Coronavirus vragen geen gangbare zorg zoals 

eerder, maar een specif iek aangepaste zorg. Een vlug optredende behoefte  

aan kennis en expertise rond deze pall iatieve/terminale zorg steekt de kop op. 

We wil len hierin graag bijspringen, onze expertise  in de stri jd gooien en samen 

met jul l ie streven naar goede zorg. Ook onze equipe-artsen zi jn permanent 

beschikbaar voor de CRA van jul l ie WZC.

Heel wat artsen, zorg- en hulpverleners ervaren de stress, de vermoeidheid en 

de mentale belasting die het Coronavirus met zich meebrengt. Dagdageli jks 

worden jul l ie hiermee geconfronteerd op de werkvloer,  maar ook thuis.  Daarom 

wil len we jul l ie ook op dit vlak ondersteunen :  hoe houd je zelf het hoofd boven 

water en wat heb je hiervoor nog nodig?

Voor de bewoner?

Naast de gepaste medisch-technische zorg wil len we samen helpen zoeken 

naar de juiste levenseindezorg .  Had de bewoner een wilsverklaring, bestaat 

er een ABC/CBT code? Is dit met de famil ie gecommuniceerd? Hoe kunnen 

we een eventueel afscheid zo goed mogeli jk faci l iteren? Allemaal vragen die 

we kunnen helpen uitklaren om de wil  van de bewoner zo veel mogeli jk te 

respecteren.

Voor de naasten?

Naasten, een groep die momenteel vanop een afstand van minstens 1 ,5 meter, 

maar vaak nog meer, toekijkt.  Deze machteloze positie van toekijken of 

gl imlachen vanachter het raam valt hen zwaar. En wanneer de omstandig-

heden keren en een afscheid nadert,  wordt ook dit voor hen ingeperkt.  Een 

hoogstnoodzakeli jke maatregel om aan vast te houden, maar met een grote 

impact op het rouwproces. Naasten kunnen bij  ons terecht. We luisteren  en 

spreken met hen. We zoeken naar hun behoefte aan nabijheid, hoe deze in te 

vullen en hen te ondersteunen in hun rouwproces. 



Onze gegev� s ev�  op e�  rijtje:
Tijdens de kantooruren (08.30u – 17.00u) kan je ons steeds rechtstreeks 

bereiken op het telefoonnummer: 011 81 94 74. 

Zijn we op kantoor, dan tref je ons op de Universiteitslaan 1 te Hasselt .    

Na de kantoren bereik je ons op hetzelfde nummer, maar kom je even uit bi j 

een permanentiedienst die je zo vlug mogeli jk met ons in contact brengt. 

Ook op onze website: www.pallion.be  kan u info vinden omtrent COVID-19:  

o.a.  onze aangepaste werking, f lowcharts en aanvullende richtl i jnen.

We sommen het nog even voor je op:

We werken tweedeli jns en bli jven telefonisch bereikbaar voor   

advies en ondersteuning op vlak van:

• Pi jn- en symptoomcontrole (ook afgestemd voor COVID-19 patiënten)

• Comfortzorg en tips m.b.t .  verzorging

• Psycho-emotionele ondersteuning (o.a.  angst,  onzekerheid,…)

• Levenseindevragen

• (Anticiperende) rouw en afscheid

Huisbezoeken bli jven mogeli jk indien telefonische support onvoldoende bli jkt .

Beschikbaarheid van materialen?

Pall ion beschikt over een aantal spuitaandrijvers  om in te zetten in 

noodsituaties in de thuiszorg en in de thuisvervangende mil ieus zoals de WZC. 

Hierdoor kunnen we helpen om de situatie t i jdel i jk te overbruggen of samen te 

zoeken naar alternatieven.

Ook specifieke medicatie  kunnen we in noodsituaties ter overbrugging 

beschikbaar stel len.

Een flowchart terminale zorg  kan op vraag beschikbaar gesteld worden.

Heb je vragen? Bel ons!Heb je vragen? Bel ons!


