Steun Ispahan, wordt één van de duizend
vrienden
Voor de financiering van onze organisatie kunnen
wij deels rekenen op de inkomsten van overheid
en subsidies. Deze zijn echter ontoereikend om
de huidige dienstverlening en vrijwilligers te financieren.

U hebt hulp nodig?
Contacteer altijd eerst uw huisarts en/of
thuisverpleegkundige.
Contacteer Ispahan pas in 2de instantie via

014 42 66 02
Of
ispahan@ispahan.be
Vzw Ispahan
Palliatieve Zorgen Kempen

Patersstraat 85
2300 Turnhout
www.ispahan.be

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met
het levenseinde. Je wil tot het allerlaatste
moment de best mogelijke zorg bieden. Een
kwaliteitsvol en onvergetelijk laatste hoofdstuk geven in de vertrouwde omgeving. Het
liefst van al wil je leven toevoegen aan de
tijd die nog rest samen.

Ook in de toekomst wil vzw Ispahan garant blijven staan voor maximale kwaliteit in de palliatieve thuiszorg. Giften, schenkingen en legaten zijn
dus steeds meer dan welkom.
Een storting van €5 / maand geeft al recht op
een fiscaal attest van €60 per jaar wat een
belastingvoordeel oplevert.
Voor giften vanaf € 40 wordt een fiscaal attest
afgeleverd

Ook met een vrijwillige bijdrage wordt u
één van de 1000 vrienden van Ispahan.
Rekeningnummers van vzw Ispahan Palliatieve
Zorgen Kempen zijn:
Belfius: BE41 7895 6929 2210
BNP Paribas Fortis: BE19 2300 2939 9912
Met vermelding “1000 vrienden van Ispahan”
maandelijkse storting / vrijwillige bijdrage.

Warme zorg…..
ook op het einde
Vzw Ispahan zorgt voor wie niet meer kan
genezen en omringt in nauwe samenwerking
met huisartsen en alle andere zorgverleners
de patiënt en zijn familie.

De thuiszorgequipe biedt integrale zorg waarbij
zowel lichamelijke als emotionele en
psychosociale aspecten centraal staan

Vzw Ispahan biedt palliatieve thuiszorg
binnen het arrondissement Turnhout.

Praktisch


Samen met alle betrokken zorgverleners en in
nauw overleg met de huisarts wil vzw Ispahan
het beste halen uit de laatste fase van het
leven en streven naar de hoogst mogelijke
levenskwaliteit voor de patiënt en zijn familie,
thuis, in de vertrouwde omgeving.
Vzw Ispahan maakt de zorgcirkel rond en doet
alles wat kan als we denken dat er niets meer
gedaan kan worden.
De basisprincipes van Ispahan zijn respect,
vertrouwen en streven naar maximaal comfort.
In meer dan 25 jaar tijd is vzw Ispahan
uitgegroeid tot een professionele equipe van
13 vaste medewerkers waaronder 8 palliatief
verpleegkundigen, 3 equipeartsen en 2
administratief medewerkers. Zij worden
bijgestaan door tal van vrijwilligers die continu
opgeleid en ondersteund worden binnen de
eigen organisatie.
“Op 25jaar is er in de Kempen een hele weg afgelegd
om het levenseinde met de nodige zorg en deskundigheid te benaderen”
Dr. Paul Cornil

De verpleegkundige heeft tijdens de begeleiding
aandacht voor verschillende zaken die de
levenskwaliteit verhogen:


Pijn- en symptoomcontrole.



Een luisterend oor voor de patiënt en zijn
omgeving, een steun in de beleving van het
ziek zijn,….



Beluisteren van gevoelens van angst,
verdriet,…
Het beluisteren van vragen rondom zingeving
en zinervaring, rekening houdend met de
levensvisie, eigen waarde en normen van
patiënt en familie





Beluisteren en begeleiden van
levenseindevragen (palliatieve sedatie,
euthanasie,…) met respect voor de wensen
van de patiënt.



Allerlei praktische zaken zoals info geven
over uitleendiensten in verband met huren
van aangepaste materialen en het
aanvragen van palliatief forfait, premies en
palliatief verlof.



Ondersteunen en adviseren van alle
ingeschakelde zorgverleners










Na akkoord van de huisarts neemt de
palliatief verpleegkundige contact op met de
patiënt of zijn directe omgeving om een
afspraak te maken voor een eerste
huisbezoek.
Het doel van het eerste huisbezoek is een
gesprek met de patiënt en zijn familie om
hun leefwereld te leren kennen, het in kaart
brengen van de noden en de dienstverlening
van onze thuiszorgequipe uit te leggen.
De palliatief verpleegkundige bespreekt het
huisbezoek met de huisarts en maakt een
elektronisch dossier aan. De zorg, die steeds
in overleg gebeurt met patiënt en familie, is
nu opgestart.
Verdere afspraken worden gemaakt,
naargelang de behoefte en de vraag, met
respect voor autonomie en eigenwaarde van
de patiënt en zijn familie. Contacten verlopen
discreet en de privacy wordt gerespecteerd.
Ter ondersteuning van patiënt en familie kan
er een vrijwilliger ingeschakeld worden.
De hulpverlening van Ispahan is gratis voor
de patiënt. De vzw biedt 24/24 uur en 7/7
dagen continuïteit van zorg aan.

