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Het Coronavirus heeft impact op iedereen en heeft ook gevolgen voor onze 

werking. We doen er al les aan om de voortzetting van onze dienstverlening 

te garanderen. De werking van Pall ion ziet er vandaag echter anders uit dan 

voorheen. 

Wij trachten een maximale zorgcontinuïteit te waarborgen voor:

07.04.2020

Palliatieve patiënten, reeds in begeleiding 

door Pallion (voor COVID-19) 

COVID-19 patiënten in palliatieve/terminale fase

Palliatieve patiënten:
• Oncologische aandoening

• Orgaanfalen

• Frailty

• COVID-19
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We zetten maximaal in op telefonische ondersteuning. Op die manier 

beperken we overbodige besmettingsrisico’s.  Dat betekent ook dat we 

heel wat verplaatsingsti jd uitsparen die we kunnen inzetten om telefonisch 

advies te bieden.

Indien telefonische ondersteuning onvoldoende bli jkt ,  bl i jven we ons ter 

beschikking stel len voor het brengen van huisbezoeken in de thuiszorg en 

schakelzorgcentra. Primordiaal gaat onze aandacht uit naar deze doelgroepen 

gezien de continuïteit van zorg hier het meest wordt beperkt.  In WZC en 

andere instel l ingen brengen we enkel huisbezoeken bij  hoogdringendheid. 

We hanteren voorzorgsmaatregelen omtrent handhygiëne, afstand bewaren 

en het dragen van mondmaskers. Daarnaast beschikken we over de nodige 

voorzorgsmaatregelen die we kunnen aanwenden bij  COVID-19 patiënten. 

De zorg wordt afgestemd met de huisarts,  de verpleegkundigen en de famil ie. 

Samen zoeken we naar de best passende zorg voor de desbetreffende patiënt, 

en hoe dit vorm te geven in deze bijzondere omstandigheden.

We vragen, omwil le van de strenge maatregelen, dat er bi j  een hoogdringend 

huisbezoek maximaal 1  famil iel id aanwezig is .

Om tegemoet te komen aan uw vragen en om duideli jkheid te scheppen, 

zetten wij  graag de voorziene maatregelen op een ri jt je.

Concreet:

• We werken tweedeli jns en bli jven telefonisch bereikbaar voor advies en 

ondersteuning op vlak van:

• Pi jn- en symptoomcontrole (ook afgestemd voor COVID-19 patiënten)

• Psycho-emotionele ondersteuning (o.a.  angst,  onzekerheid,…)

• Zorgaanbod en omkadering

• Levenseindevragen

• (Anticiperende) rouw en afscheid

• Huisbezoeken zijn nog mogelijk indien telefonische support onvoldoende blijkt.

• We zi jn elke werkdag bereikbaar van 8u30 tot 17u00 op 011/81 94 74.

• Buiten de kantooruren kan contact genomen worden op hetzelfde nummer 

voor dringende vragen.

• Spuitaandri jvers zullen beperkt beschikbaar zi jn.  Pal l ion beschikt over  

een aantal spuitaandri jvers om in te zetten in noodsituaties in de thuiszorg. 

Hierdoor kunnen we helpen om de situatie t i jdel i jk te overbruggen of samen  

te zoeken naar alternatieven.  

• Bedsite teaching vullen we maximaal in via telefonisch overleg.



Het Coronavirus (COVID-19) heeft een grote impact op ons leven, op onze 

zorg. . .  Voor iedereen zal dit anders zi jn… maar het is de real iteit dat dit 

onzekerheid en twijfels met zich meebrengt en zowel mentaal als fysiek 

kan uitputten. Het is al le hens aan dek om deze pandemie op te vangen. 

We zi jn ons ten volle bewust van de druk die er is ,  zeker in de frontl inie! 

We wensen jou als hulpverlener te ondersteunen, op emotioneel vlak 

en een luisterend oor te bieden. 

Wij zi jn en bli jven meer dan ooit bereikbaar en beschikbaar voor u.  

Bel ons indien nodig!

Op onze website, www.pall ion.be, kan u steeds de nieuwste updates en   

meer informatie terug vinden.

We bewonderen jul l ie inzet en wensen jul l ie goed moed voor de komende ti jd!

Team Pall ion


