
EEN GIFT DOEN

Laten we samen het comfort van de 
patiënten en hun naasten verbeteren.
Als u ons wilt helpen, een donatie aan 

de Stichting voor Palliatieve Zorgen van 
de Europa Ziekenhuizen zal dankbaar 

worden ontvangen:
BE 58 0682 5039 1379

www.europaziekenhuizen.be

EEN BEGELEIDING
EEN BEHANDELING

EEN GLIMLACH

TOEGANG

        De Frélaan, 206 - 1180 Brussel

Met de auto
Er is gratis overdekte parkeergelegenheid via de De 
Frélaan op niveau -4 van het gebouw.

Openbaar vervoer
Bus 38, 41, W, 136, 137, 365

        Linthoutstraat, 150 - 1040 Brussel

Met de auto
Een gratis overdekte parking met 120 plaatsen 
is toegankelijk via de Charles Degroux straat op 
niveau -4 van het gebouw.

Openbaar vervoer
Metro : 1 en 5
Bus : 22, 27, 28, 80
Tram : 7, 25, 81

Site St-Elisabeth

DIENST DIENST 
PALLIATIEVEPALLIATIEVE

ZORGENZORGEN
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Site St-Michiel

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

        Site St-Elisabeth
Dienstnummer: 02/614 29 42
Medisch bureel: 02/614 29 43
Psychologen: 02/614 29 44
Maatschappelijk werker: 02/614 22 38

         Site St-Michiel
Dienstnummer: 02/614 39 40
Medisch bureel: 02/614 39 41 
Psychologen: 02/614 39 41
Maatschappelijk werker: 02/614 22 38



PALLIATIEVE EN BLIJVENDE ZORG
IN DE EUROPA ZIEKENHUIZEN

EEN PLAATS VAN LEVEN EN COMFORT
Onze eenheden willen 24 uur per dag openstaan 
voor naasten en familieleden. Zowel kinderen als 
volwassenen zijn welkom. Familieleden kunnen hun 
naasten 24 uur per dag vergezellen en ter plaatse 
slapen.

Er worden verschillende activiteiten aangeboden: 
pannenkoekenhapjes, muziek, tekenworkshop... Alle 
kamers zijn individueel. De eenheden hebben een 
keuken, een badkamer en een ontspanningsruimte. 
De piano, in de woonkamer, verwelkomt vaak 
vrijwillige kunstenaars.

DE ADMISSIE
De opname wordt gedaan door de behandelende arts 
(huisarts of specialist) met instemming van de patiënt 
en/of de familie en met het medisch dossier. 

We nodigen de patiënt en/of familie uit om de ploegen 
te ontmoeten en de eenheden te bezoeken als ze dat 
willen. 

De financiële voorwaarden van een palliatieve 
ziekenhuisopname zijn identiek aan die van een 

klassieke ziekenhuisopname.
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ONS PROJECT EN ONZE MISSIE
Onze eenheden bieden :

• gepersonaliseerde en aangepaste zorgen voor 
patiënten met een gevorderde, progressieve of 
terminale ziekte

• een plek van rust als het te moeilijk wordt om 
thuis te blijven

• een begeleiding, een luisterend oor en 
ondersteuning van naasten en familieleden

• optimaal beheer van pijn en andere symptomen
• een overweging van psychosociaal en spiritueel 

lijden
• respect voor de hoop en de plannen van de 

patiënt, maar ook voor de privacy, waardigheid 
en integriteit van elke persoon

• de ontwikkeling van een thuiszorgproject als een 
terugkeer gewenst en haalbaar is

• massages, baden, etherische oliën, snoezelen, 
harpopathie om de rust te bevorderen... 

ONZE MULTIDISCIPLINAIRE TEAMS

Onze multidisciplinaire teams, speciaal opgeleid 
om te luisteren naar en te zorgen voor mensen aan 
het eind van hun leven, stellen al hun vaardigheden 
ten dienste van de patiënt en zijn of haar familie.

• Gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen 
• Welzijnsverpleegkundige 
• Diëtist(e)
• Vrijwilligers
• Psychologen
• Kinesitherapeuten
• Maatschappelijk werkers
• Pastoraal team of oproep naar een andere 

cultus indien gewenst
• Podoloog 
• Kapper

Pannenkoekenhapjes met onze vrijwilligers

Een sessie harpopathie met 
Mevrouw Alix Colin


