
Je rechten

Als palliatieve patiënt heb je recht op een fi nan-
ciële tegemoetkoming: het palliatief forfait. Deze 
is bedoeld om onkosten voor medicatie en ver-
zorgings- en hulpmiddelen voor verzorging thuis 
te helpen dragen. Je huisarts moet hiervoor een 
aanvraagformulier versturen naar je ziekenfonds. 
Na goedkeuring wordt het bedrag direct overge-
maakt op jouw rekening. De vergoeding kan via 
dezelfde weg nog een tweede keer aangevraagd 
worden.

Als je in aanmerking komt voor het palliatief 
forfait, heb je bovendien recht op de volledige 
terugbetaling van het remgeld voor huisbezoeken 
door de huisarts en kinesist.

Je naaste kan ook zorgverlof aanvragen, met 
behoud van werk en met een fi nanciële tegemoet-
koming vanuit de overheid.

Palliatieve zorg
INFO & VRAGEN?

Bel ons 7 dagen op 7, 24 uur op 24, voor 

meer informatie of voor een zorgaanvraag 

op het nummer 014-24 24 24. Je kan ook 

bijkomende informatie aanvragen via 

info@wgkantwerpen.be.

Wit-Gele Kruis van Antwerpen vzw
Nonnenstraat 12 bus 1
2200 Herentals
T.  014-24 24 24
info@wgkantwerpen.be

www.witgelekruis.be
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Als je te horen krijgt dat je ongeneeslijk ziek bent, 
komt er heel wat op je af. Weet dat je er niet alleen 
voor staat. Onze verpleegkundigen kunnen mee 
jouw zorg opnemen. De focus ligt niet langer op 
behandeling, maar op verbetering of behoud van 
je levenskwaliteit. Deze zorg kan lang duren, soms 
jaren. Ze onderscheidt zich van terminale zorg, die 
pas in een laatste fase aan de orde komt en van 
korte duur is.

Ons aanbod

Omdat de meeste mensen ook in deze fase van het 
leven graag in hun eigen omgeving blijven, zetten 
onze verpleegkundigen voluit in op een aanbod 
van kwaliteitsvolle palliatieve zorg. Zo zijn we altijd 
beschikbaar, ook 's nachts. Daarnaast zijn meerdere 
zorgbezoeken per dag mogelijk.

Ze volgen pijn en andere ongemakken nauwgezet 
op en behandelen deze in samenspraak met je 
huisarts, zodat je zo comfortabel mogelijk de 
dingen kan blijven doen die jij belangrijk vindt.

Omdat deze fase vaak veel onzekerheid meebrengt, 
kan je ook altijd bij  je verpleegkundige terecht 
met jouw twijfels, angsten en allerhande andere 
noden. 

Je verpleegkundige kan je ook helpen om jouw 
wensen, verwachtingen en bekommernissen te 
bespreken met je naasten zodat je de regie van 
zorg zo lang mogelijk in eigen handen houdt.

Je kan ook bij je huisarts en verpleegkundige 
terecht met vragen over de mogelijkheden voor 
medische begeleiding bij het levenseinde.

Samenwerking

Samenwerking is een sleutelwoord in pal-
liatieve zorg. Binnen het Wit-Gele Kruis kan je 
verpleegkundige beroep doen op een collega-
referentieverpleegkundige. Zij is gespecialiseerd 
in palliatieve zorg en is beschikbaar voor advies en 
ondersteuning.

Daarnaast heeft je verpleegkundige regelmatig 

overleg met je huisarts. Via de huisarts kan je 
ook een beroep doen op een palliatieve equipe. 
Zij nemen de zorgen niet over, maar bieden 
kosteloos advies aan, doen huisbezoeken indien 
gewenst, organiseren zorgoverleg en kunnen 
vrijwilligers inzetten ter ondersteuning van jezelf 
en je naasten. In de provincie Antwerpen zijn er 
vier equipes die elk een specifieke regio bedienen:

• Palliatieve Hulpverlening Antwerpen (PHA, 
www.pha.be)

• CODA (Noorderkempen, www.coda.be)
• Palliatief Netwerk Mechelen (PNM, www.

palliatief-netwerk-mechelen.be)
• Ispahan (Arrondissement Turnhout, www.

ispahan.be)

Als de zorg thuis moeilijk wordt, kan de ver-
pleegkundige je helpen oriënteren naar andere 
mogelijkheden.

Palliatieve zorg


