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Ziektebeleving wanneer genezen niet 
meer mogelijk is.
Iedereen die in het ziekenhuis terecht komt, hoopt uiteraard op herstel 
of genezing. Maar soms krijgen mensen het slechte nieuws dat ze ern-
stig ziek zijn en genezing niet meer mogelijk is.

Wanneer dit het geval is, komt er veel op u af. 

Wellicht heeft u veel vragen: Waarom ik? Wat staat mij te wachten? Zijn 
er nog behandelingen mogelijk? Zal ik pijn krijgen? Hoe moet ik nu   
verder leven? Wat zal er met mijn gezin gebeuren als ik er niet meer 
ben? Word ik hulpbehoevend?

De beleving van het ziek-zijn verschilt van persoon tot persoon. Soms 
dringt het slechte nieuws niet helemaal door. Of men hoort of onthoudt 
slechts een klein deel van het gesprek met de arts.

De medewerkers van de Dienst Patiëntenbegeleiding, het Palliatief 
Support Team en het Oncologisch Support Team willen u ondersteunen 
tijdens uw ziekteproces. Samen wordt er verkend hoe u verkiest om te 
gaan met uw ziekteproces.

Zorgbehoefte
wanneer genezen niet meer mogelijk is.
In de huidige tijd zijn er veel medisch-technische mogelijkheden om 
het leven te verlengen, het lijden te verzachten.

Bij het uitstippelen van een behandelplan is het voor de arts heel  
belangrijk te weten hoe u tegenover een behandeling staat. Vaak zijn  
verschillende behandelingen mogelijk. U bent de enige die kan aan-
voelen welke behandeling het best bij u past.
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Wie is uw vertrouwenspersoon?
Wanneer u dit wenst, kan u een vertrouwenspersoon aanduiden. Dit is 
iemand aan wie u toelating geeft om volledig geïnformeerd te worden 
over uw medische toestand: tijdelijk of voor beperkte tijd. Dit dient u 
dan schriftelijk vast te leggen. Wij raden aan dit formulier te bezorgen 
aan uw behandelend arts in het ziekenhuis, uw huisarts. Een vertrou-
wenspersoon heeft geen beslissingsrecht over u, maar kan u bijvoor-
beeld wel bijstaan tijdens een consultatie met de arts om u te helpen 
de informatie te begrijpen of te onthouden. Een vertrouwenspersoon 
hoeft niet noodzakelijk een familiale band met u te hebben. 

Heeft u een vertegenwoordiger 
aangeduid?
U kan in een situatie terechtkomen waarin u niet meer in staat bent 
om voor uzelf beslissingen te nemen (wilsonbekwaam zijn), tijdelijk of 
definitief. Opdat in dergelijke omstandigheden toch een behandelplan 
opgesteld wordt dat in overeenstemming is met uw wensen, kan u een 
vertegenwoordiger aanduiden. Een vertegenwoordiger kan, wanneer 
u daartoe niet in staat bent, in uw plaats beslissen over welke behan-
delopties voor u gekozen worden. De arts zal overleggen met uw ver-
tegenwoordiger en zijn advies volgen voor zover hij ervan overtuigd is 
dat deze beslissingen in uw belang zijn. Een vertegenwoordiger hoeft 
geen familiale band met u te hebben.

De aanstelling van een vertegenwoordiger dient schriftelijk te gebeu-
ren. We raden u aan dit formulier te bezorgen aan uw behandelend arts 
in het ziekenhuis en aan uw huisarts.
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Indien u geen vertegenwoordiger heeft aangeduid, wordt u bij  
wilsonbekwaamheid, wettelijk vertegenwoordigd in dalende lijn door:

•	 De samenwonende echtgenoot, wettelijk samenwonende partner 
of feitelijk samenwonende partner

•	 Een meerderjarig kind

•	 Een ouder

•	 Een meerderjarige broer of zus

•	 Wanneer er geen van bovenstaande personen is of wanneer er 
een belangenconflict is, zal de arts in samenspraak met zijn colle-
ga’s uw belangen behartigen. 

De medewerkers van het Palliatief Support Team bezorgen u desge-
wenst de nodige formulieren en kunnen u helpen bij het invullen hier-
van. 
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Contactgegevens
Praat er verder over met: uw behandelende arts, uw psycholoog, uw sociaal 
werker, een medewerker van de Dienst Levensbeschouwelijke dienst, of het 
Palliatief Support Team. U kan hen contacteren via het team van de afdeling.

Meer informatie is ook terug te vinden op de websites van: 

 ■ Federatie Palliatieve zorg Vlaanderen vzw: www.delaatstereis.be 

 ■ LEIF: www.leif.be

 ■ Forum Palliatieve zorg: www.forumpalliatievezorg.be.

Palliatief Support Team 02/ 257 58 37


