
Waarom?
Bij de zorg voor patiënten in de palliatieve fase kunt u voor complexe problemen 
komen te staan. Om goed op deze problemen te reageren, te anticiperen of een 
proactief behandelplan op te stellen, kunt u experts op het gebied van palliatieve 
zorg raadplegen. We denken graag met u mee.

Voor wie?
De ondersteuning vanuit het PAT is bedoeld voor alle professionals uit de eerste, 
tweede en derde lijn.

Waarvoor?
Uw vragen kunnen betrekking hebben op diverse aspecten in de zorg voor 
patiënten die niet meer curatief te behandelen zijn. De consultatie kan gaan over:
•  symptomen als o.a. pijn, dyspnoe, obstipatie, ileus, misselijkheid en verwardheid;
•  de behandeling van refractaire symptomen eventueel middels palliatieve 

continue diepe sedatie;

•  beslissingen rondom levenseinde zoals doorgaan of afzien van 
behandelingen; euthanasie;

•  sociaal emotionele en spirituele ondersteuning;
•  het doorspreken van een anticiperend zorgplan.

Wanneer?
Het transmuraal Palliatief Advies Team is op elke werkdag bereikbaar 
van 08.00 – 17.00 uur op 06 234 853 68 (binnen het JBZ 1772)

Werkwijze?
U belt het centrale nummer van het consultatieteam en legt contact met 
de dienstdoende consulent. Deze brengt samen met u het probleem en uw 
vraagstelling in kaart. 
•  Belt u binnen het JBZ dan volgt er een bedside consult
•  Belt u van buiten het JBZ dan krijgt u telefonisch advies (een bedside 

consult kan overwogen worden)
I.o.m. dienstdoende consulent wordt een multidisciplinair advies opgesteld wat 
met u besproken wordt. U blijft zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening 
aan uw patiënt en het opvolgen van het advies. De behandeling, verzorging of 
begeleiding van de patiënt wordt niet overgenomen.

Wie zijn de consulenten?
De consultverleners zijn ervaren professionals uit de 1ste, 2de en 3de lijn. 
Zij hebben expertise op het gebied van palliatieve zorg in brede zin.

Voor wie?
De ondersteuning vanuit het PAT is bedoeld voor alle professionals uit het 
ziekenhuis en direct betrokken hulpverleners uit de eerste en derde lijn.

Waarvoor?
•  symptomen als o.a. pijn, dyspnoe, obstipatie, ileus, misselijkheid en 

verwardheid;
•  de behandeling van refractaire symptomen eventueel middels palliatieve 

continue diepe sedatie;
•  beslissingen rondom levenseinde zoals doorgaan of afzien van behandelingen;  

euthanasie;
•  sociaal emotionele en spirituele ondersteuning;
•  het doorspreken van een anticiperend zorgplan.
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INFORMATIE VOOR PROFESSIONALS
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EXPERTS PALLIATIEVE ZORG DENKEN MET U MEE!


