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Visie palliatieve zorg  
 

Het levenseinde is een onlosmakelijk onderdeel van het leven. Vanuit de eeuwenoude 
gastvrije traditie van de Gasthuiszusters van Antwerpen wil GZA Zorg en Wonen elke bewoner 
en zijn omgeving de best mogelijke palliatieve zorg aanbieden. We bekijken terminale 
zorgverlening als een fase van de palliatieve zorg, die instaat voor het laatste aspect van het 
leven: de zorg rond het sterven. 

Niemand sterft alleen 
In dialoog met de bewoner en zijn naasten geven we een individuele invulling aan onze visie 
‘Niemand sterft alleen’. Hierbij bouwen we samen, met respect voor ieders 
levensbeschouwing, een zorgtraject op maat van het individu en met aandacht voor de 
persoonlijke noden en wensen. Palliatieve zorg is een zorgverlening waarbij de behandeling 
niet langer genezen als doel heeft. Het nastreven van het hoogste comfort in levenskwaliteit 
komt hier centraal. We streven onvoorwaardelijk naar deze kwaliteit voor elke persoon tot 
aan het moment van overlijden. Zo verwijzen we in onze visie pijn naar het belang om rekening 
te houden met de subjectieve pijnervaring van de persoon om zorg op maat te bekomen.  

We zetten maximaal in op de beleving van de verschillende dimensies van het mens-zijn. We 
laten ons hierbij leiden door de noden van de persoon die we in alle openheid bespreken. 
Hierdoor geven we de kans om onderliggende bezorgdheden te ondervangen en ontstaat er 
ruimte bij de persoon om nieuwe belevingen toe te laten. We tonen oprechte interesse in de 
leefstijl van de persoon en trachten een context te creëren waarin de persoon zelf de 
gewenste leefstijl kan bepalen. We helpen trouw te zijn aan zichzelf ondanks eventuele 
veranderingen in eigen rolbeleving en in relaties tot anderen. Daarom onderzoeken we samen 
hoe de palliatieve persoon zijn kostbare tijd nog wil en kan invullen. Als de persoon dat wenst, 
zetten we maximaal in op verbinding en contact met naasten. We zorgen voor een 
plaatsvervangende thuis waar de palliatieve persoon graag verblijft en mensen kan 
ontvangen. 

Nabijheid 
We focussen ons in de zorgverlening op de nabijheid bij de persoon. De medewerker is in 
relatie met de palliatieve persoon benaderbaar, open en heeft oog voor wat zich niet zomaar 
toont. Zo wordt zorg meer dan losse handelingen, medewerkers zijn nabij de palliatieve 
personen. We willen altijd nastreven dat iedere persoon zich gezien en erkend voelt als mens. 
De medewerker zet elementen van zijn of haar brede palet aan (vak)kennis in die in het hier 
en nu behulpzaam lijken te zijn. Oplossingsgerichtheid is niet zozeer het uitgangspunt. Ook als 
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er ogenschijnlijk niets (meer) gedaan kan worden, blijft de medewerker de persoon trouw en 
nabij.  

Zoals we aangeven in onze visie vroegtijdige zorgplanning bieden we elke persoon de 
mogelijkheid om keuzes aan te geven en vast te leggen rond de zorg voor het einde van het 
leven. Dit door een continue dialoog met de persoon, zijn naasten, zijn huisarts en het 
multidisciplinair team te onderhouden. Zo klaren we vragen, angsten, wensen en waarden uit 
en creëren we verbondenheid. Wat ook de vraag of wens is, de kwaliteit van het resterende 
leven én van het sterven staat centraal.  

Een waardig afscheid van het leven 
Afscheid nemen vraagt tijd en verwerking, zowel voor de palliatieve persoon als voor de 
naasten. We stellen daarom alles in het werk om de persoon te ondersteunen om op een 
waardige manier afscheid te nemen van het leven. We willen ook zorgen voor de naasten bij 
de verwerking en bij het nemen van moeilijke morele en emotionele beslissingen. De 
achtergebleven naasten blijven altijd welkom in ons woonzorgnetwerk.  

Om onze visie te realiseren hebben we tijdens het proces ook aandacht voor de beleving van 
onze medewerkers en vrijwilligers. Zo steunen we hen om, los van hun rol en functie, de 
palliatieve persoon warm te begeleiden en bij te dragen tot een ervaring van waardigheid en 
verbondenheid. We verwachten dat alle medewerkers kwaliteitsvol omgaan met het leven en 
het levenseinde en zodoende een zorgzame communicatie met de persoon en diens naasten 
opnemen. We bieden opleidingen en middelen aan en vragen zo nodig advies en 
ondersteuning aan externe expertnetwerken om dit engagement te realiseren.  
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