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'Mensen zijn vooral bang voor de manier van sterven' 

Team palliatieve zorg Sint-Jozefskliniek al vijftien jaar actief 

 

Coördinator Ann Herman, Lies Deltour en ziekenhuis-pastoor Filip Lesy staan 

klaar voor terminaal zieke mensen. Stefaan Beel 
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IZEGEM - Patiënten begeleiden die niet meer kunnen genezen. Al vijftien jaar 

neemt een team van de Sint-Jozefskliniek die zorg op zich. 'Mensen zijn vaak 

banger voor de manier waarop ze zullen sterven dan voor de dood zelf', stelt 

coördinator Ann Herman vast.  

 

 

Sinds 1992 is in de Sint-Jozefskliniek in Izegem een palliatief zorgteam aan het 

werk om terminaal zieke patiënten en hun familieleden bij te staan. 

 

'Terminaal zieke mensen zo kwalitatief mogelijk de laatste fase van hun leven laten 

beleven is een zorg met heel wat facetten. Gaande van een in de gegeven 

omstandigheden zo goed mogelijk lichamelijk comfort en een goede 

pijnbestrijding, tot aandacht voor de vele vragen van de patiënt en zijn omgeving 

op emotioneel en mentaal vlak. Vaak stellen wij vast dat terminaal zieken veel 

banger zijn voor de manier waarop ze zullen sterven dan voor de dood zelf', weten 

Ann Herman, Lies Deltour en ziekenhuispastor Filip Lesy van hetpalliatief team. 

'Vandaar dat onze équipe ook multidisciplinair is samengesteld met onder meer een 

pijnarts, een oncologe, een maatschappelijk werkster, verpleegkundigen en een 

pastoraal werker' 

 

De voorbije vijftien jaar onderging de palliatieve zorg een hele evolutie. 'Vroeger 

werkte iedereen zo'n beetje naast mekaar en werd in het beste geval alleen de 

laatste dagen voor het overlijden extra zorg besteed aan terminale patiënten. Nu kan 

palliatieve zorg soms jaren in beslag nemen. We zien ook het aantal patiënten dat 



op ons een beroep doet voortdurend stijgen. In 1993 begeleidden we 45 patiënten, 

dit jaar zitten we al aan 120. Dat betekent niet noodzakelijk dat er méér terminale 

zieken zijn, wel dat wij almaar beter bekend geraken.' 

 

Bijscholing 
 

Een aantal medewerkers van het Izegemse team waren in juni nog in Boedapest op 

een Europees congres, waar de nieuwe tendensen rond pijnbestrijding en palliatieve 

zorg werden voorgesteld.  

 

'De communicatie met de patiënt en zijn familie wordt steeds belangrijker. Vaak 

richtten we ons in het verleden wat eenzijdig op de partner van de zieke. De jongste 

tijd hebben wij veel meer aandacht voor de kinderen die hun (groot)ouder, zusje of 

broer moeten verliezen. We krijgen voortdurend bijkomende vorming. 

Bijvoorbeeld over de vraag hoe we binnen de bestaande wetgeving moeten omgaan 

met euthanasie', aldus coördinator Ann Herman. 

 

Naar aanleiding van de vijftiende verjaardag van de palliatieve zorg loopt in de 

Sint-Jozefskliniek een fototentoonstelling rond het thema 'Hoop'. Datzelfde thema 

staat ook centraal op de viering donderdagavond om 20 uur met een voordracht 

door dr. Peter Pype uit Hooglede, poëzie en muziek in de kapel van de kliniek. 
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