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1. Voorstelling van de afdeling 

 

De palliatieve eenheid is een afdeling om patiënten waarbij alle 
curatieve behandelingen gestopt zijn een optimale comfortzorg te 

geven. 
 

 Ligging: derde verdieping  in de A-blok => A3. 
 Aantal bedden:  

6 eenpersoonskamers 

 Telefoon : 03 491 38 88  
 E-mail : palliatieve@hhzhlier.be 

 Bezoekuren : geen 
 

2. Voorstelling van het team 

 

Verpleegkundig team 

 
 Hoofdverpleegkundige : Van der Auwermeulen Dirk 

 Mentoren : Van Houtven Annemie – Kristine Meeusen en Els 
Vrebosch 

 Afdelingsverpleegkundigen  
 

Medisch team 
 

 Dr. Krekelbergh 

 
Andere medewerkers 

 
 Vrijwilligers 

 Onderhoudspersoneel 
 

Multidisciplinaire samenwerking 
 

 Sociale dienst  
 Pastorale dienst  

 Psycholoog  
 Palliatief supportteam (PST) 

 

3. Patiëntenprofiel 

 

De meest voorkomende ingrepen/pathologie 
 

 95% zijn kankerpatiënten.  
 Andere:  

o hart- long - nierfalen 
o spierziekten (ALS –MS) 

o hersenbloeding 
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o … 

 

4. Meest voorkomende verpleegactiviteit 

 

Totaalzorg door: 
 pijn- en symptoomcontrole 

 sociale, psychologische en spirituele begeleiding 
 rouwbegeleiding 

 

5. Werking van de afdeling 

5.1. Algemeen 

 

Je werkt 7,5 werkuren per dag + 30 minuten middagpauze. 

- Vroege dienst : 7.00 – 15.00 u 
- Late dienst :   14.00 – 22.00 u 

- Nachtdienst :  21.30 –  7.30 u 
Elke shift begint en eindigt met een overdracht over alle patiënten.  

Als student vorm je samen  met de verpleegkundige een team en ben je 
medeverantwoordelijk voor de totaalzorg. Je volgt zeker de overdracht van 

jouw team. 

5.2. Dagindeling 

 

Er is geen vaste dagindeling. Men werkt volgens de wensen en noden van de 
patiënt en zijn familie. De dagindeling is dus zeer afhankelijk van het 

patiëntenprofiel. 

5.3. Afdelingsgebonden afspraken 

 

Sinds 11 december 2017 dragen alle verpleegkundigen een uniform, 
studenten dragen hun schooluniform. 

Maaltijd bij voorkeur op de afdeling ( samen eten met gasten,   

vrijwilligers, patiënten). 

6. Overlegstructuren 

 

Dagevaluatie door verpleegkundige waarmee student die dag werkt. 
Tussentijdse en eindevaluatie met mentoren en stagebegeleiding school. 

7. Wat verwachten wij van studenten? 

 

Het is een ervaringsstage waarbij studenten kunnen leren wat belangrijk is in 

een laatste levensfase. 
Inzicht in pijnervaring, pijnbehandeling en symptoomcontrole. 

Inzicht in de holistische benadering van patiënten. 
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8. Slot 

 

Hopelijk biedt deze onthaalbrochure je al een eerste kennismaking  met de 
afdeling zodat je met veel enthousiasme aan de stage kan beginnen. 

Wij hopen je hiermee een houvast te bieden voor de periode dat je in het 
ziekenhuis stage loopt. 

 
 

 

 

Wij wensen je in ieder geval veel leerkansen  

en succes toe! 
 

 

 


