Palliatieve Thuiszorg

Torhout
Kortemark

Wingene

Pittem
Ardooie
Meulebeke

Staden

Wij houden rekening met ieders levensovertuiging.
Onze tussenkomst is kosteloos.

Je kan ons steunen ...
door een gift op rekeningnummer:
BE28 7755 8807 2120
Fiscale attesten te bekomen voor giften vanaf €40.

Tielt
Dentergem

Roeselare
Izegem

Hoe kun je ons bereiken?

Goed om weten ...

De Mantel vzw

Lichtervelde
Hooglede

Je kunt ons bellen tijdens de kantooruren
van 9u tot 17u op het nummer 051 24 83 85.
Buiten de kantooruren en in het weekend is
er een wachtdienst.

Ruiselede

Oostrozebeke

Moorslede
Ledegem

Ingelmunster

Netwerk Palliatieve Zorg
De Mantel vzw
Postadres: Brugsesteenweg 90 · 8800 Roeselare
Ingang: site Moederhuis
Hoek Handelsstraat/Gasthuisstraat · 1e verdiep
Telefoonnummer 051 24 83 85
E-mailadres: info@demantel.be
www.demantel.be

Hoop …
is de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.
V. Havel

Hoe kunnen we samen op weg gaan?

Wie zijn wij?

Jijzelf of iemand die je vertrouwt, kan contact met ons
opnemen. Wij, op onze beurt, vragen toestemming
aan de huisarts om bij je langs te komen. De huisarts
is namelijk een onmisbare schakel in de zorg.

De verpleegkundigen van de palliatieve thuiszorg
werken uiteraard niet alleen. Ze maken deel uit van
een team en kunnen rekenen op de steun van:

Tijdens het eerste bezoek maakt de verpleegkundige
palliatieve zorg tijd om naar jouw verhaal en dat van
je naasten te luisteren. Hij/zij heeft aandacht voor
jullie vragen en zorgen en probeert in te schatten waar
jullie nood aan hebben en hoe hij/zij kan helpen.

Wat als …?
Als je ziek bent, dan hoop je dat je kan
genezen.
Soms komt er een dag dat genezen niet
meer mogelijk is. Als je dat hoort, staat
jouw leven even stil.
Misschien kies je dan om deze periode
zoveel mogelijk thuis door te brengen.
Het team van de palliatieve thuiszorg
kan jou en jouw familie hierbij helpen.

Wat kunnen wij aanbieden?
• Opvolgen van pijn en andere lichamelijke
ongemakken
• Beluisteren van uw verhaal, verdriet, angst,
onmacht en andere belevingen
• Begeleiden van (zins)vragen rond het levenseinde
• Helpen zoeken naar oplossingen voor
de praktische zorg thuis
• Ondersteunen van familie en naasten
• Uitklaren van een euthanasiewens en het
ondersteunen van de omgeving en betrokken
hulpverleners. De uitvoering van de euthanasie
gebeurt niet door De Mantel.

•
•
•
•

equipeartsen
een psycholoog
administratieve krachten
een directeur - coördinator

Daarnaast is een groep vrijwilligers actief. Als je dit
wenst, kan één van hen bij jou op bezoek komen
vanuit steunende aanwezigheid. Onze vrijwilligers
krijgen een opleiding.
Alle zorg gebeurt discreet;
onze medewerkers respecteren je privacy.

Met wie werken wij samen?
De palliatieve thuiszorg werkt nauw samen met de
andere betrokken hulpverleners: huisarts, gezinshulp,
thuisverpleegkundige, oppasdienst, ...
Onze dienst biedt een extra ondersteuning naast de
bestaande zorg.

