PRAKTISCH:
Inschrijven via www.npzl.be/nl/vorming
vanaf 18/10 om 9u voor een PALD-ticket.
Snel zijn is de boodschap, de tickets zijn
beperkt! Zodra u inschrijft, nemen wij
contact met u op om concrete data in te
plannen voor 2023. Uw inschrijving houdt

Aan de referentiepersoon palliatieve zorg,
het interdisciplinaire team palliatieve zorg,
de CRA arts, de kwaliteitscoördinator e.a.

daarmee ook het engagement in dat u tot
concrete inplanning overgaat van zowel
het vormingsmoment voor hulpverleners
als het informatiemoment voor bewoners
en familieleden.

N O G V R AG E N ?
Op onze website vindt u een webinar dat u
extra informatie geeft over dit initiatief en
hoe dit past in de aanbevelingen van ‘Het

referentiekader vroegtijdige zorgplanning,
palliatieve zorg en levenseindezorg in
een woonzorgcentrum’ . In bijlage vindt
u hierover ook een brief voor uw directie
en leidinggevenden.

Rechts vindt u onze contactgegevens.
Als er vragen zijn, neem zeker contact op.
We zijn er voor u!

Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
011 81 94 74
info@pallion.be
www.pallion.be

Project
KNIPPERLICHTEN
Voor de opstart van palliatieve zorg

Pallion wil u daarbij graag ondersteunen:

KNIPPERLICHTEN
V O O R D E O P S TA R T VA N
PA L L I AT I E V E Z O R G
Het uitbouwen van kwalitatief hoogstaande vroegtijdige
zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg is een
kernopdracht voor uw woonzorgcentrum gezien veel
bewoners die bij u verblijven er ook overlijden.

Palliatieve zorg kan pas starten als men tijdig opmerkt
dat bewoners palliatief zijn. We horen van hulpverleners
dat ze net dàt zo moeilijk vinden: het tijdig identificeren
van palliatieve bewoners. Bewoners zijn vaak bij opname
al zwaar zorgbehoevend en chronisch ziek, kampen met
meerdere ziektebeelden en gaan geleidelijk aan achteruit
waardoor dat kantelmoment naar palliatieve zorg zo
moeilijk definieerbaar is.

Er zijn echter ‘knipperlichten’ die signalen geven in
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U ontvangt een affiche die de knipperlichten visueel voorstelt aan
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Bovendien bieden we ook de mogelijkheid om gezamenlijk een

de hand van pictogrammen. We stellen u meerdere exemplaren ter
beschikking zodat u deze kan uithangen op meerdere afdelingen.
De bijhorende folder verduidelijkt elk van de pictogrammen en kan
helpend zijn tijdens multidisciplinair overleg. Indien u meerdere
affiches wenst, neem dan gerust contact op.

We bieden, indien u dit wenst, een vorming voor het team aan van
2,5 uur over het herkennen en integreren van de knipperlichten
in uw palliatief zorgbeleid. Medewerkers worden samen opgeleid
wat een verbreding van de kennis, het draagvlak en de koppeling
met de praktijk ten goede komt.

informatiemoment van 2 uur voor uw bewoners en familieleden
te organiseren over wonen en leven in het woonzorgcentrum
tot het einde. We bespreken wat aan bod kan komen zodat de
inhoud afgestemd is op de vragen en noden van uw bewoners
en mantelzorger(s).

de richting van palliatieve zorg. Belangrijk is dat de
hulpverlener deze knipperlichten tijdig opmerkt en

Dankzij de financiële ondersteuning van PALD* kunnen wij u

denkt aan palliatieve zorg zodat men het zorgbeleid

de affiches en bijhorende folders gratis aanbieden. De vorming

kan aanpassen.

en het informatiemoment vormen samen één ticket en kunnen
wij aan het sterk gereduceerd tarief van 225 euro aanbieden.

*PALD: Patrimonium Limburgs Diocesaan Bureel

