
Palliatief support team

Wanneer genezen niet 
meer mogelijk is
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Waar kan het palliatief support team 

jou concreet bij helpen?

• we geven informatie over  
palliatieve zorg 

• we optimaliseren pijncontrole, 
symptoomcontrole en comfortzorg 
op verpleegkundig vlak 

• we bieden emotionele, sociale 
en spirituele ondersteuning en 
begeleiding van de patiënt en zijn 
naasten 

• we bieden hulp en organisatie bij 
praktische problemen, gerichte 
doorverwijzing en samenwerking 
met palliatieve thuiszorg en  
palliatieve eenheden 

• we zorgen voor rouw- en stervens-
begeleiding  

• we informeren en begeleiden bij 
vragen over levenseinde- 
beslissingen (pijn- en symptoom- 
controle, palliatieve sedatie, 
negatieve wilsverklaring,  
euthanasie,…)

Beste patiënt, 

Wie geconfronteerd wordt met een 
levensbedreigende aandoening ziet 
zijn leven van de ene dag op de andere 
dag veranderen. In vele gevallen is 
een behandeling mogelijk. Wanneer 
genezen echter niet mogelijk is, kan 
met een palliatieve benadering gezocht 
worden naar de hoogst mogelijke 
kwaliteit van leven. 

Ons palliatief support team (PST) 
staat ter beschikking van alle diensten 
in het ziekenhuis. Het is echter geen 
verpleegafdeling met eigen bedden. In 
samenwerking met de behandelend 
arts en de verpleegkundigen van de 
afdeling biedt elk teamlid vanuit zijn 
deskundigheid de meest optimale zorg 
aan.

Het PST kan jou en je familie, partner, 
kinderen of mantelzorger ondersteunen. 
We helpen je door te luisteren en zoeken 
samen naar antwoorden op jouw vragen. 
We staan ook open voor een gesprek 
over beslissingen rond het levenseinde. 
We kunnen je daarbij informeren en 
begeleiden.
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Campus Bornem
Artsen
dr. Philippe Potvin
dr. Ann-Marie Morel
dr. Gudrun De Clerck
dr. Freija Raps 

Coördinator

Karin Van Eetvelt

Diëtiste
Kristel Maes

Maatschappelijk assistent
Liesbet Kerremans

Palliatief verpleegkundigen 
Caroline Van Goethem 
Brigitte Crombez

Pastoraal en levensbeschouwelijk 
begeleider
Lut De Smit

Psychologen
Eva De Bisschop
Ils De Doncker

Psychologisch consulent
Tinneke Van den Abbeel

Je kan ons alle werkdagen bereiken 
tussen 09.00u en 16.00u op het 
nummer 03 890 17 37 of via
pst.bornem@azr.be.

Campus Rumst
Artsen 
dr. Bruno De Belie
dr. Erika Saenen 

Diëtiste
Elke Meynaerts

Maatschappelijk assistent 
Tanja Windelen

Palliatief verpleegkundige 
Kris Du Mont 

Pastoraal en levensbeschouwelijk 
begeleider
Dirk Asselberg

Psychologen 
Leen Braem
Lieselotte Verhavert

Je kan ons alle werkdagen bereiken 
tussen 09.00u en 16.00u op het 
nummer 03 880 90 94 of via
pst.rumst@azr.be.
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CAMPUS RUMST

‘s Herenbaan 172 | 2840 Rumst
03 880 90 11 

CAMPUS BORNEM

Kasteelstraat 23 | 2880 Bornem
03 890 16 11

CAMPUS WILLEBROEK

Tisseltsesteenweg 27 | 2830 Willebroek
03 890 16 11 


