Bent u patiënt of naaste en wilt u bijdragen aan betere zorg voor
ernstig zieke mensen?
Samen verbeteren we de zorg
Consortium Propallia wordt gevormd door een groep organisaties die actief zijn in de palliatieve zorg
in Zuid-Holland. Wij hebben als doel de zorg voor ongeneeslijk zieke mensen en hun directe
omgeving te verbeteren. Uw ervaringen en mening zijn daarbij voor ons van grote waarde.
Hoe kunt u concreet bijdragen?
Al uw ervaringen, uw positieve ervaringen die u een ander ook gunt en slechte ervaringen waar u
een ander voor zou willen behoeden, zijn waardevol om de zorg te verbeteren en nieuwe
ontwikkelingen te stimuleren. Wij willen van u leren. Open onze ogen en denk met ons mee. Als u
zich aanmeldt, nemen we contact met u op om te bespreken op welke wijze u wilt bijdragen. Het
kan een eenmalige bijdrage betreffen zoals meedoen aan een e-enquête of het geven van een
interview. Maar u kunt ook bijvoorbeeld meedenken over een concreet project om de zorg te
verbeteren. Uw ervaringen kunt u zowel schriftelijk als mondeling delen.
Over welke zorg gaat het?
Het gaat over de zorg voor mensen met een ernstige, ongeneeslijke ziekte en hun naasten.
Onderwerpen die voor hen belangrijk kunnen zijn gedurende deze periode zijn bijvoorbeeld:
 Hoe kunnen mijn klachten als bijvoorbeeld pijn, obstipatie, droge mond optimaal behandeld
worden?
 Welke zorg en ondersteuning past bij mij als patiënt? En hoe bespreek ik dit met anderen?
Bijvoorbeeld: van wie wil ik hulp? Wat voor hulp verwacht ik? Dit geldt evenzo voor de
naaste. Welke ondersteuning heeft hij/zij nodig?
 Wat wil ik in deze periode van mijn leven? En hoe ga ik dat invullen?
Het uitgangspunt is dat de ernstig zieke persoon en zijn/haar naasten moeten kunnen rekenen op
zorg die past bij de eigen situatie.
Vragen of aanmelden?
Bent u patiënt of naaste en heeft u vragen over bovenstaande informatie, neem dan gerust contact
met ons op. Wilt u uw ideeën en ervaringen delen? Meld u dan aan. Zowel vragen als aanmeldingen
kunnen gericht worden aan info@propallia.nl of bel 06 46437108. Meer informatie over consortium
Propallia kunt u vinden op www. propallia.nl

