De kracht van thuisverpleging Lisbeth & Jo
Gegevens team:
team: Thuisverpleging Lisbeth & Jo
setting: thuiszorg
adres: Hessie 14A 001, 2400 Mol

Projectomschrijving:
Voorstelling thuisverpleging Lisbeth & Jo
Ik was werkzaam bij Ispahan, palliatieve thuiszorgequipe, waar ik ontzettend veel heb
geleerd, zowel op medisch vlak als communicatief. Tot op de dag van vandaag besef ik heel
goed dat hier enorm veel kansen uit zijn gegroeid. De zorg bij de patiënten thuis, de
gesprekken, de contacten waren voor mij de essentie.
De vragen die steeds opnieuw opdaagden:
1/ Waarom wordt er in de thuiszorg nog steeds zoveel in hokjes gedacht?
 Thuisverpleegkundige komt voor de dagdagelijkse zorg.
 Palliatief verpleegkundige komt langs voor gesprek, medicatie, gebruik SPA.
 Huisarts.
 Sociale dienst komt voor de papieren mallenmolen.
 Vrijwilligsters komen ter ondersteuning.
 Nachtopvang voor de vaak moeilijke nachten op te vangen.
Op z’n minst 4 verschillende personen die een palliatief/terminaal patiënt naast zijn bed
krijgt! Heel vaak loopt de communicatie erg stroef… er zijn immers genoeg schakels waar
het fout kan lopen.
2/ Waarom kunnen we binnen de 1ste lijn gezondheidszorg niet hetzelfde doen dan in
ziekenhuizen.
3/ Waarom kunnen we niet overgaan tot een goede geïntegreerde zorgverlening?
4/ Waarom kan een team niet de volledige zorg op zich nemen, als deze voldoende
geschoold zijn en nog meer bijgeschoold zijn?
5/ Kunnen we een palliatieve/terminale patiënt niet beter begeleiden op een adequate
manier?
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6/ Hoe krijg je een solide basis voor een vertrouwensrelatie?
Met deze vragen in mijn achterhoofd heb ik de stap gezet, ik ben gestart als zelfstandig
palliatief verpleegkundige. Natuurlijk kan je dit niet alleen, ik zocht en vond een fantastische
collega Jo Van Hoof. We werkten een duidelijke visie uit, een visie waar we beide volledig
achterstaan met als belangrijkste schakel ‘ de palliatieve patiënt’.
Binnen onze zorg werken we met vrijwilligers, dag/nachtopvang. Momenteel werken we
met vrijwilligers van LotinCo (lotgenoten in contact). Graag zouden we met eigen
vrijwilligers werken zodat de ketting klein blijft, financieel is dit momenteel echter niet
haalbaar. De laatste maanden zien we een enorme toename in aanvragen, zowel van patiënt
als artsen. Voor ons een bevestiging dat we het goed doen, een appreciatie voor het werk dat
we doen. Op onze toeren vind je geen 20 patiënten… wel 5, op deze manier kunnen we een
goede zorg blijven garanderen. Uitbreiding zal nodig zijn maar meestal begin je als
‘zelfstandige verpleegkundige’ met het oog op het financiële,… Vele haken hierdoor af
wanneer ze onze visie horen. Daarom hopen we oprecht dat er ergens een verschuiving gaat
plaatsvinden binnen het zorglandschap, waardoor we een vergoeding kunnen krijgen voor
deze totaalzorg.

Heeft u zicht op de uitkomst en de resultaten van het project tot dusver (aantal bereikte
personen)?
Tot dusver zijn al onze patiënten en huisartsen waar we mee samenwerken bijzonder
tevreden over de kleinschalige werking.
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