Palliatief Advies Team
Oss-Uden-Veghel
Professionals voor professionals

Experts denken met u mee!
Telefoonnummer: 0413 - 40 22 29 intern Bernhoven 2229, e-mail: PAT-Oss-Uden-Veghel@bernhoven.nl
Het Palliatief Advies Team is maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur bereikbaar voor advies over palliatieve zorg aan professionals.
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Het Palliatief Advies Team Oss-Uden-Veghel bestaat uit
professionals voor professionals. Bij de zorg voor patiënten in
de palliatieve fase kunt u voor complexe problemen komen te
staan. Om goed op deze problemen te reageren of een pro actief
zorgplan op te stellen denken de experts in het PAT graag met
u mee!
Wat kan het PAT Oss-Uden-Veghel voor u betekenen?
Het PAT ondersteunt en adviseert alle professionals binnen
de regio Oss-Uden-Veghel zoals medisch specialisten, artsassistenten, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en
verpleegkundigen.
Waarvoor?
Uw vragen kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten
in de zorg voor patiënten die niet meer curatief behandeld kunnen
worden. Een collegiale consultatie van het PAT richt zich op
kwaliteit van leven en sterven. De consultatie kan onder meer gaan
over de behandeling van (refractaire) symptomen, beslissingen
rondom het levenseinde, sociaal emotionele en spirituele
ondersteuning.

Voor wie?
Voor alle professionals binnen de regio Oss-Uden-Veghel zoals
medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderen geneeskunde,
arts-assistenten en verpleegkundigen. Het wordt aanbevolen
een consult met het PAT altijd aan te vragen in overleg met de
behandelend arts.
Waarvoor vraagt u advies?
•
Advies over behandeling van lichamelijke klachten bijvoorbeeld
pijn, kortademigheid, obstipatie, vermoeidheid, angst,
verwardheid en misselijkheid;
•
Ondersteuning bij psychosociale zorgen en problemen in alle
fasen van ernstige levensbedreigende ziekte;
•
Ondersteuning bij levens- en spirituele vragen;
•
Advies en ondersteuning bij het nemen van belangrijke
beslissingen rondom het levenseinde;
•
Het doorspreken van een anticiperend zorgplan.

Wanneer?
Het PAT is iedere werkdag tussen 8.30 - 17.00 uur bereikbaar. Mailen kan ook
naar PAT-Oss-Uden-Veghel@bernhoven.nl. Landelijk wordt nagedacht over de
vraag op welke manier consultatie buiten kantooruren doelmatig en efficiënt
gerealiseerd kan worden. Voorlopig blijft het regionale PAT van het IKNL
nog dagelijks bereikbaar van 17.00 - 20.00 uur en op zon en feestdagen
van 8.00 - 20.00 via telefoonnummer 0900 - 297 16 16.
Hoe werkt het?
1.
Wanneer u een beroep wilt doen op uw collega’s van het PAT belt u
via telefoonnummer 0413 - 40 22 29 of binnen Bernhoven het interne
nummer 2229 met de dienstdoende gespecialiseerde verpleegkundige
palliatieve zorg.
2. Samen met de gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg brengt u
uw vraagstelling en probleem in kaart.
3. Zij overlegt met de dienstdoende arts palliatieve zorg (achterwacht)
en gezamenlijk wordt een advies geformuleerd wat vervolgens met de
consultvrager besproken wordt.
4. Elke donderdag vindt een multidisciplinair overleg (MDO) plaats en komt
er eventueel een aanvullend advies van alle betrokken deskundigen van
het PAT.
U blijft zelf verantwoordelijk voor de zorgverlening aan de patiënt/cliënt.
Het PAT neemt dus niet de behandeling over, maar adviseert, begeleidt en
ondersteunt u in de zorg voor de patiënt/cliënt. Indien noodzakelijk is er in
overleg ook buiten Bernhoven een mogelijkheid tot bedside consultatie.
Wie zijn lid van het PAT?
De consulenten van het PAT zijn uw collega’s. Het zijn ervaren en in de
palliatieve zorg gespecialiseerde verpleegkundigen en artsen die in de regio
Oss-Uden-Veghel werken voor het Palliatief Advies Team. Dat zijn onder
andere medisch specialisten, huisartsen, specialisten ouderen geneeskunde
en gespecialiseerd verpleegkundigen palliatieve zorg uit de wijk, V&V sector
en het ziekenhuis. Zij bieden op betrokken en zorgvuldige wijze advies en
ondersteuning.

