
WZC OLVrouw Ter Westroze 

Dorpsstraat 67 

8840   Westrozebeke 

 

 

 

 Bereikbaarheid van het team: 051/ 59 12 70  

 Keuzemenu LG 1 en LG 2 

 

 Nachtingang vanaf 20h00 via voordeur (Dorpsstraat 67) 

(deurbel of telefoon 051/59 12 70) 

 

 Wifi code: wifitww67 

 

 Info:  www.palliatief.be  

  www.pallialine.be  

   www.pzwvl.be 

 

 

 

 

 

 

 

 

We gaan samen de weg... 

Praktisch 

 

 

Palliatieve Zorg 
Als genezen niet meer mogelijk is 

Als er geen weg terug is 

Als de zorgnoden toenemen 

Als het pijn doet om los te laten 

http://www.palliatief.be
http://www.pallialine.be
http://www.pzwvl.be


Voor ons zijn bewoners palliatief als ze lijden aan een ongeneeslijke, evolue-

rende,  

levensbedreigende ziekte, zonder mogelijkheid tot verbetering of stabilisatie. 

Bij onze palliatieve zorg vinden we totaalzorg belangrijk. Daarom steunt onze  

werking op 4 pijlers: het lichamelijke, het psychische, het sociale en het spiritu-

ele aspect; dit volgens de wensen van onze bewoner. 

 

Vertrekkende vanuit de voorafgaande gesprekken bouwen we de zorg rond 

deze bewoner uit. 

 

De eerste pijler: maximaal lichamelijk comfort met pijn en symptoomcontrole. 

 We overleggen met de familie, het multidisciplinair team en de huisarts. 

 We blijven continu observeren en evalueren en we sturen bij waar nodig.  

 We wenden onze comfortmaterialen aan waar nodig (vb. wigkussen,  

alternerende matras, warme washandjes). 

 We starten de pijnpomp op wanneer dit nodig blijkt.  

 We bieden aangepaste voeding/drank aan.  

 We geven de gepaste mondzorg. 

 

De tweede pijler: het psychisch welbevinden van de bewoner. 

 We beluisteren de gevoelens en hebben aandacht voor angst en verdriet die  

misschien naar boven komt. 

 We bieden individuele begeleiding aan en starten aromatherapie op. 

 We geven relaxatie therapie waarin we rust en ontspanning creëren. 

 

De derde pijler: sociale zorg voor de familie en naasten.  

 We vertrekken vanuit een open en onpartijdige houding waarbij de bewoner  

centraal staat. 

 We ondersteunen de familie door overleg, informatie en duidelijke communi-

catie. 

 We beluisteren de wensen. 

 We gaan samen de weg. 

Wat is palliatieve zorg? 
 

De vierde pijler: de levens- en zingevingsvragen.  

 Vanuit een christelijke inspiratie willen we de bewoner nabij zijn met respect 

voor elke levensbeschouwing 

 We bieden spirituele zorg met aandacht voor sacramenten en rituelen 

(ziekenzalving of stervenszegening) 

 We beluisteren de laatste wensen en noden zodat de bewoner verzoend en  

sereen kan sterven. 

 

Met het palliatief support team en alle medewerkers voorzien we ruimte, middelen en 

de nodige opleiding om onze bewoner te omringen met een warmmenselijke zorg in 

deze fase van hun leven. 

 
 

 

 

 

- Plooibed of relaxzetel voor familie die wil waken  

 

- Boterhammen en koffie zijn gratis, een warme maaltijd wordt aangeboden 

aan 6,5 euro 

 

- Een kaartje kan aan de deur bevestigd worden met “niet storen”, zodat de  

bewoner alleen kan zijn met de familie  

 

- Waakkoffer 

 

- Zorgkastje 

 
 

 
 

 

Wat bieden wij aan? 


