Palliatieve zorg
Waar kan de palliatief
consulent u mee helpen?

Palliatieve zorg
aan huis
Als u de laatste fase van uw leven het liefst thuis wilt blijven, biedt
Lyvore u de zorg bij u thuis, ondersteuning en begeleiding die
beantwoordt aan uw persoonlijke wensen. Zo maken we die periode
niet alleen voor u, maar ook voor de mensen om u heen wat lichter.
Aandacht voor gevoelens van angst en verdriet
Palliatieve zorg thuis van Lyvore betekent meer dan alleen terminale
zorg bieden of stervensbegeleiding verzorgen. Ons deskundig team
streeft er naar deze bijzondere periode van uw leven in uw eigen huis
draaglijk te maken en waar mogelijk ‘te verlichten’. Door persoonlijke en
vertrouwde zorg te bieden aan u en de mensen om u heen, besteden
we ook oprechte aandacht aan gevoelens van angst en verdriet. In deze
folder leest u wat de palliatief consulent voor u kan betekenen.
Wat is palliatieve zorg?
Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert
van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levens
bedreigende aandoening. Er wordt naar gestreefd klachten te voor
komen, eventuele klachten zo vroeg mogelijk te herkennen en ze dan
te behandelen. U kunt hierbij denken aan lichamelijke klachten, maar
ook aan emotionele problemen zoals angst, eenzaamheid of piekeren
over de toekomst en levensvragen. De palliatief consulent van Lyvore
verleent zorg in samenwerking met de andere betrokken zorgverleners,
waaronder uw eigen huisarts of specialist. De consulent kan op alle
momenten in de palliatieve fase ondersteuning of begeleiding bieden.

Waarmee kunt u terecht bij de palliatief consulent van Lyvore?
De palliatief consulent kan u en uw naasten persoonlijke ondersteuning
bieden met:
• Lichamelijke klachten zoals pijn, misselijkheid, vermoeidheid,
benauwdheid, vragen op het gebied van voeding;
• Psychosociale zorgen of problemen, zoals angst, somberheid of een
moeilijke thuissituatie;
• Vragen betreffende zingeving zoals: wat vind ik nog belangrijk in deze
fase, hoe geef ik deze periode in mijn leven vorm en wat wil ik nog
graag delen met of vertellen aan mijn naasten?
• Bij het nemen van belangrijke beslissingen, zoals het al dan niet
starten, doorgaan of afzien van behandelingen;
• Bij het afsluiten van het leven, waardig sterven en bij verwerking van
rouw en verdriet;
• Begeleiding van partner en/of kinderen;
• Informatie over de mogelijkheden voor zorg en ondersteuning in de
regio Eemland.

“Niet alles
wat kan, hoeft”

Palliatief adviesteam van Lyvore
De palliatief consulent werkt vanuit het Palliatief adviesteam. In het team
zijn naast de consulent een geestelijk verzorger en kaderarts palliatieve
zorg/specialist oudergeneeskundige actief betrokken. Hiermee bieden
we een breed scala aan gespecialiseerde zorg.
Als het thuis niet meer lukt
Is het niet mogelijk of niet gewenst uw laatste levensfase thuis door
te brengen? Dan biedt ons team ook zorg en ondersteuning op een
woongelegenheid bij Lyvore of in hospice de Luwte in Soest.
In het hospice zijn 24 uur per dag vrijwilligers aanwezig. Zij bieden
ondersteuning en begeleiding aan de gast en zijn naasten.
De gespecialiseerde verpleegkundige palliatieve zorg wordt geleverd
door personeel van Zorg aan Huis van Lyvore.
Contact met de palliatief consulent
Heeft u behoefte aan een gesprek met de gespecialiseerd
verpleegkundige palliatieve zorg?
Neemt u dan contact op met:
Bianca van Dorresteijn
Oncologie verpleegkundige en
consulent palliatieve zorg.
De verpleegkundig consulent
palliatieve zorg is ook bereikbaar via
palliatiefadviesteam@lyvore.nl
06 - 309 985 21

Meer informatie: www.lyvore.nl

