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Palliatief Support 
Team

Hulp PST inroepen
Zowel de patiënt, zijn naasten als familieleden, 
de behandelend arts, de huisarts, een ver-
pleegkundige of andere zorgverlener, kunnen 
te allen tijde de hulp van het Palliatief Support 
Team inroepen.
Dit kan via het zorgteam van de verblijfsafde-
ling of door rechtstreeks het Palliatief Support 
Team te contacteren.
Advies en ondersteuning vragen aan het Pal-
liatief Support Team is kosteloos.
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Palliatieve zorg
Palliatieve zorg houdt de totaalzorg in voor 
ernstig zieke patiënten, vanaf het moment dat 
genezing niet meer mogelijk is. De eerste fase 
van palliatieve zorg wordt vaak ook supportie-
ve zorg genoemd.
Deze totaalzorg legt de nadruk op comfort en 
levenskwaliteit en steunt op de volgende vier 
pijlers.

Fysiek
Streven naar een zo goed mogelijke bestrijding 
van pijn- en andere ziekteklachten.

Spiritueel
Ondersteuning bieden of een klankbord zijn bij 
zingevingsvragen.

Sociaal
Aandacht voor de mogelijke moeilijkheden die 
een ziekte in de thuissituatie met zich me mee-
brengt.

Psychologisch
Professionele begeleiding bij aspecten als 
draagkracht, omgaan met de ziekte en de ge-
volgen ervan, vragen omtrent een mogelijk le-
venseinde.

Palliatieve (of supportieve) zorg richt zich op 
terminale patiënten, maar ook op andere ern-
stig zieke patiënten. Palliatieve zorg kan, onge-
acht de onderliggende ziekte, ook aangeboden 
worden samen met behandelingen gericht op 
het behoud of verbeteren van de levenskwali-
teit van de patiënt.

Palliatief Support Team
Het Palliatief Support Team, kortweg PST, is 
een gespecialiseerd multidisciplinair team dat 
in het AZ Jan Portaels meehelpt bij het uitbou-
wen en organiseren van palliatieve zorg op de 
verschillende verpleegafdelingen.

Wie
Wie maakt deel uit van het PST: artsen, ver-
pleegkundigen en een psycholoog.

Wat
Wat kan het PST doen voor de patiënt en zijn 
familie?
Informatie verstrekken in het kader van pallia-
tieve zorg, tips en adviezen ter verbetering van 
comfortzorg.
Informeren over aspecten die belang hebben 
in de laatste levensfase:

 � Welke zorgen of behandelingen passen best 
bij wie u bent? Wat wenst u? 

 � Wil u afspraken maken of vragen bespreken  
omtrent uw levenseinde?

 � Hoe kan u die moeilijke thema’s bespreken 
met uw naasten?

Het inschakelen van andere zorgverleners in-
dien wenselijk. Wanneer u overweegt om uw 
laatste levensfase thuis door te brengen bij-
voorbeeld, kan een sociaal werker het nodige 
helpen organiseren.
Wat kan het Palliatief Support Team betekenen 
voor de zorgteams van de verpleegafdelingen 
in het AZ Jan Portaels?
Het Palliatief Support Team kan in nauw over-
leg met de zorgteams van de verblijfsafdelin-
gen mee nadenken over vragen zoals:

 � Wanneer starten met palliatieve zorg?
 � Hoe krijgen we de symptomen onder con-

trole?
 � Hoe kunnen we meer comfort geven?

Het Palliatief Support Team stimuleert het 
teamoverleg tussen de verschillende hulpver-
leners, zowel intra- als extramuraal (*).

(*) Intramuraal: binnen de muren afspelend
(*) Extramuraal: buiten de muren van de betrokken instelling

De zorg voor de patiënt blijft evenwel in han-
den van het zorgteam van de betrokken ver-
blijfsafdeling. De rol van het Palliatief Support 
Team blijft beperkt tot een adviserende en on-
dersteunende functie.


