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Inleiding
Volgens de definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (2002) is palliatieve zorg integrale
en multidimensionale zorg voor alle patiënten met een ongeneeslijke aandoening. Hierbij gaat het
niet alleen om kanker, maar ook bij voorbeeld om hartfalen, longziekten, nierfalen en dementie.
In palliatieve zorgverlening is er aandacht voor de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele
dimensie van iemands leven. Goede palliatieve zorg kenmerkt zich door een proactieve aanpak en
continuïteit van zorg, onafhankelijk van de plaats waar de patiënt zich bevindt.
Dat kan thuis waarbij de aandacht is er voor zowel de patiënt als diens naasten/mantelzorgers,
Ongeacht waar de patiënt zich bevindt en ongeacht aan welke ziekte of aandoening de patiënt lijdt.

Visie Maison Thuiszorg
Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan cliënten wanneer er geen genezing van een ziekte
meer mogelijk is in de laatste fase van hun leven. Hierbij kan gedacht worden aan kanker, wanneer
die uitbehandeld is. Maar ook dementie, COPD of hartfalen zijn ziekten waar mensen niet van
kunnen genezen. Met deze ziekten kan iemand nog wel weken, maanden of zelfs jaren leven. Omdat
iemand niet meer kan genezen en nog wel een (lange) tijd met deze ziekte leeft, is het primaire doel
van ons binnen de palliatieve zorg om de kwaliteit van leven van de cliënt te behouden en waar
mogelijk te verbeteren. Binnen onze palliatieve zorgverlening is aandacht voor lichamelijke, sociale,
psychische én spirituele dimensies. Daarnaast is het ondersteunen van naasten een belangrijk
onderdeel van palliatieve zorgverlening. Het is een bijzondere fase in het leven, het dwingt mensen
tot nadenken over de dood en hoe ze hiermee zelf zouden willen omgaan. Mensen die in hun laatste
levensfase verkeren ontvangen van Maison Thuiszorg gepaste verzorging en ondersteuning.
Maison Thuiszorg biedt bij palliatieve thuiszorg maatzorg in de thuissituatie. De zorg op maat komt
tot uitdrukking in het individuele zorgplan, dat in goed overleg met de cliënt en de naasten wordt
opgesteld. Door de kleinschaligheid van de organisatie binnen de regio, kan de geboden zorg
persoonlijk, praktisch en flexibel worden ingevuld. De cliënt staat centraal en de zorg wordt zoveel
mogelijk afhankelijk van de vraag geleverd.
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Wat is palliatieve thuiszorg?
Bij de invulling van (palliatieve) thuiszorg staan de wensen van de cliënt in zijn of haar omgeving
centraal. Samen wordt bepaald hoe de zorg vorm krijgt. Bij palliatieve thuiszorg is sprake van
intensieve thuiszorg. Het belangrijkste doel is dat de laatste levensfase zo comfortabel mogelijk blijft.
Dit gebeurt door veel aandacht te schenken aan lichamelijke klachten, gevoelens van angst te
bespreken, verdriet en verwerking van de ziekte bespreekbaar te maken, vragen rondom leven en
dood helpen te beantwoorden, zorg en aandacht voor de naasten en door allerlei praktische zaken te
bespreken. Als het nodig is neemt Maison Thuiszorg zelf het initiatief. Palliatieve thuiszorg van
Maison Thuiszorg biedt ondersteuning en verzachting in de laatste levensfase. Onze intensieve
verpleging en verzorging is erop gericht om u en uw dierbaren een kwalitatieve hoogwaardige
periode te bieden. Wij zorgen ervoor dat u thuis kunt blijven wonen in uw vertrouwde omgeving.
Onze bekwame zorgteam staat dag en nacht voor u klaar.

Uw wensen en behoeften
Wij doen ons uiterste best om de zorg te bieden die u nodig heeft, op de manier die aansluit bij uw
wensen en behoeften. Wij luisteren dan ook graag naar uw wensen en die van uw dierbaren.
Palliatieve zorg van Maison Thuiszorg is altijd persoonlijk, integer en volledig op maat. Wij staan voor
u klaar op elk moment in de moeilijke laatste levensfase.

Dagelijks ritme
Onze palliatieve zorgverleners houden uw vertrouwde ritme zo lang mogelijk in stand. Dit
ritme biedt houvast in deze moeilijke periode. Ons kleine zorgteam bestaat uit bekende
zorgverleners zodat er geen onbekende mensen over de vloer komen. Dit draagt bij aan het
gevoel van geborgenheid en vertrouwen wat zo belangrijk is.

Doelstellingen voor verzorging
De dagelijkse invulling van de zorg is onder meer gebaseerd op een aantal doelstellingen. De cliënt
mag geen pijn lijden. De cliënt ligt of zit in een comfortabele houding. De cliënt eet en drinkt alleen
wat hij/zij wil en wat hij/zij lekker vindt. De medewerkers letten op de mondverzorging. De basiszorg
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is belangrijk. Met de cliënt wordt desgewenst over levensbeschouwing gesproken en als hieraan
behoefte is ook met de naasten. Het herkennen van een delier (plotseling optredende verwardheid)
door de medewerker(s) is een zorgtaak waar vanuit de organisatie van Maison Thuiszorg aandacht
voor is. Evenals het omgaan met mantelzorgers.

Dierbaren en mantelzorgers
Voor de familie en de naaste omgeving wil Maison Thuiszorg er ook zijn. Waar nodig wordt
ondersteuning geboden bij de afronding van het bestaan. Voor alle betrokkenen (naasten,
mantelzorgers én medewerkers) zorgt Maison Thuiszorg ervoor dat na het overlijden van de cliënt
aandacht is voor rouw- en verliesverwerking.

Voor dierbaren en mantelzorgers spelen veel verschillende zaken tijdens de laatste levensfase. Zo
moeten in veel gevallen veel administratieve zaken geregeld worden en is er veel contact met
verschillende instanties. Maison Thuiszorg kan hierbij helpen om u in deze moeilijke periode zoveel
mogelijk te ontzorgen.

Daarnaast vinden wij het uiterst belangrijk dat onze palliatieve zorg een structuur biedt in uw huis.
Communicatie is hierbij van groot belang. Onze zorgverleners zorgen voor duidelijke communicatie
en een goede samenwerking. Samen met u zorgen we ervoor dat deze periode zo prettig en soepel
mogelijk verloopt.
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