Vorming rond palliatieve zorg en/of levenseindezorg?
De Mantel vzw heeft onder meer als doelstelling hulpverleners een aantal
mogelijkheden te bieden tot vorming. Daarnaast is het belangrijk in te zetten op
informeren en sensibiliseren.
Wij bieden jaarlijks een vast vormingsaanbod aan:
• door De Mantel
- Meerdaagse opleiding Vroegtijdige Zorgplanning
• i.s.m. VIVES Roeselare
- Meerdaagse basiscursus palliatieve zorg voor verpleegkundigen
- Jaaropleiding postgraduaat referentiepersoon palliatieve zorg
• i.s.m. Ic Dien vzw HBO Verpleegkunde
- Meerdaagse basiscursus palliatieve zorg voor zorgkundigen
Ook voor vormingen op maat kan u bij ons terecht:
Wij bieden vormingen op maat aan voor uw organisatie
of voor een bepaalde doelgroep.

Netwerk palliatieve zorg

De Mantel vzw

Voor meer informatie kan je terecht op het algemeen telefoonnummer
of stuur een mail naar vorming@demantel.net

Wilt u ons bereiken?
Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw
Handelsstraat 1 - 8800 Roeselare - 051 24 83 85
Algemeen: info@demantel.net
Administratie of facturatie: administratie@demantel.net
Vrijwilligerswerking: daisy@demantel.net
Verpleegkundigen: verpleegkunde@demantel.net

U kan ons steunen door een gift op rekening
BE28 7755 8807 2120
Fiscale attesten zijn te bekomen voor giften vanaf €40

T 051 24 83 85
www.pzwvl.be

Wat als….?

Meer palliatieve zorg in de regio...

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.

• De palliatieve eenheid ‘Het Anker’

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 biedt De Mantel aan...
Het netwerk
werkt aan de uitbouw van de palliatieve zorgcultuur. Je kunt er terecht
voor informatie, advies, ondersteuning en vorming rond palliatieve
zorg en levenseindevragen.
De palliatieve thuiszorg
De verpleegkundigen van de palliatieve thuiszorgequipe helpen het
mogelijk te maken, door ondersteuning en begeleiding, dat ongeneeslijk
zieke mensen hun laatste levensfase thuis kunnen beleven, omringd
door hun familie en vrienden.
Deze equipe werkt nauw samen met huisarts, thuisverpleging en
thuiszorgdiensten.

De palliatieve eenheid wil een thuis bieden aan zwaar zieken die door
omstandigheden niet meer thuis, in het ziekenhuis of woonzorgcentrum
kunnen verzorgd worden.
Een tijdelijke opvang is ook mogelijk om familie te ontlasten of om
pijn onder controle te krijgen. De patiënt en zijn familie kunnen bewust
deelnemen aan de gespecialiseerde palliatieve zorg die wordt
aangeboden.
Contactgegevens:
AZ Delta Campus Westlaan
Palliatieve eenheid Het Anker
Westlaan 123, 8800 Roeselare
T 051 23 83 74

• PST (palliatief supportteam) in de ziekenhuizen
Het Palliatief Support Team is een team van deskundigen (artsen,
verpleegkundigen, psychologen) dat in het ziekenhuis actief is.
Het Palliatief Support Team werkt nauw samen met de behandelende
arts-specialist, de huisarts, het verpleegkundig team, de dienst
patiëntenbegeleiding, de moreel consulent en de thuiszorg.

De referentie persoon palliatieve zorg staat in voor de opvolging van
de palliatieve bewoners binnen het WZC. Deze palliatief referenten
kunnen bij De Mantel terecht voor advies en ondersteuning.

Het palliatief support team biedt:
-- Informatie aan de patiënt en de familie over de mogelijkheden van
palliatieve zorg
-- Advies aan hulpverleners in verband met pijnbeheersing en
comfortzorg
-- Ondersteuning van de patiënt en de familie.

Info vind je via het onthaal van het betrokken WZC of via de website
www.pzwvl.be (rubriek adressen)

Info vind je in het ziekenhuis of via de website
www.pzwvl.be (rubriek ziekenhuizen)

Palliatieve zorg in het woonzorgcentrum...

