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Hoe kan u iemand van het palliatief 
support team bereiken?
U kan dit doen op verschillende manieren:

 ▪ via uw arts

 ▪ via de (hoofd-)verpleegkundige

 ▪ via het onthaal van het ziekenhuis 
per mail of telefonisch
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Even voorstellen
Het palliatief support team (PST) van het  
Sint-Andriesziekenhuis bestaat uit:

Palliatief arts

Dr. Judith Sys

secretariaat: 1e verdiep route 30 

T  051 42 51 16

Palliatief verpleegkundige

Ellen Van Poucke

T  051 42 57 44

Psycholoog

Veerle Stevens

T 051 42 57 49

Pastoraal medewerker

Hans Bogaert

T  051 42 57 47

Dienst palliatieve zorgen

algemeen nr.  T  051 42 57 25

palliatieve.zorg@sintandriestielt.be

Palliatief netwerk regio Tielt

http://www.demantel.net/ 
http://www.palliatieve.org/

Wat is palliatieve zorg?
Palliatieve zorg is de totale zorg voor de 
ongeneeslijk zieke patiënt. Het doel van deze 
totale zorg is het streven naar de hoogst 
mogelijke levenskwaliteit.

Palliatieve zorg in het  
Sint-Andries ziekenhuis?
De palliatieve zorg gebeurt in ons ziekenhuis op 
de vertrouwde afdeling. De zorg wordt gedragen 
door de behandelende arts, de verpleegkundigen 
en de referent verpleegkundigen palliatieve zorg 
van de afdeling, het palliatief supportteam.

Wat kan je van het palliatief 
supportteam verwachten?
We proberen in samenwerking met de arts, de 
verpleegkundigen van de afdeling en de andere 
begeleidende diensten de problemen eigen aan 
de laatste levensfase te verzachten. Daarbij 
staan de patiënt en zijn familie met hun noden 
en verwachtingen centraal.

Naargelang de nood kan de focus liggen op:

 ▪ informatie

 ▪ pijnbestrijding

 ▪ comfortzorg

 ▪ inschakelen palliatieve thuiszorg of een 
doorverwijzing naar een palliatieve eenheid

 ▪ psychologische ondersteuning van de 
patiënt en familie in deze moeilijke 
levensfase

 ▪ spirituele ondersteuning

 ▪ aanbieden extra mantelzorg

 ▪ uitklaren levenseindewensen


