
Handleiding waakmand 
palliatieve zorg
Deze handleiding geeft u informatie 
over de waakmand. 



WAT IS PALLIATIEVE ZORG? 
Onder palliatieve zorg valt alle zorg die erop gericht is de cliënt met een 
levensbedreigende ziekte (en zijn naasten) een zo hoog mogelijke kwaliteit 
van leven te geven. Palliatieve zorg is aan de orde als de ziekte waaraan de 
cliënt lijdt ongeneeslijk blijkt te zijn. Er is in palliatieve zorgverlening niet alleen 
aandacht voor de lichamelijke klachten waarmee cliënten tijdens het vervolg 
van de ziekte te maken kunnen krijgen, er is ook aandacht voor de psychische, 
sociale en/of spirituele problemen die zich bij de cliënt en/of zijn naasten kun-
nen voordoen. Het wordt daarom ook wel ‘totale zorg’ genoemd: zorg voor 
zowel lichaam als geest en ziel.

Er is aandacht voor:
• lichamelijke klachten zoals pijn en benauwdheid
• gevoelens van angst, verdriet en verwerking van de ziekte
• vragen rondom leven en dood
• zorg voor naasten
• allerlei praktische zaken

WAAKMAND PALLIATIEVE ZORG
Met deze waakmand leveren we een bijdragen aan palliatieve zorg en bieden 
we familie en verpleging middelen om de cliënt te begeleiden tijdens deze 
periode. Deze waakmand wordt op aanvraag van de cliënt, familie en 
verpleging door ZorgAccent beschikbaar gesteld.

WAT ZIT ER IN DE WAAKMAND PALLIATIEVE ZORG?
Bij de samenstelling van de mand is rekening 
gehouden met de diverse levensovertuigingen. 
Zo treft u teksten, gedichten, LED-kaarsjes,
religieuze voorwerpen en een radio/CD speler
aan. Deze attributen kunnen waardevol zijn 
wanneer het einde van het leven van een 
geliefde nadert. Ze kunnen gebruikt worden 
om een rustgevende sfeer te creëren door een 
sfeerlampje neer te zetten, een stukje tekst te 
lezen of een ontspannende massage.Met de 
radio/CD-speler kunt u algemene sfeermuziek, 
geestelijke liederen, klassieke muziek en bekende liedjes van vroeger afspelen. 

Deze handleiding geeft u informatie over de waakmand. 
De waakmand is een initiatief van de zorgconsulenten 
palliatieve zorg, om cliënten, familie en verzorging/verple-
ging een aantal middelen te bieden die een bijdrage 
kunnen leveren aan de palliatieve zorg.

De waakmand; een bijdrage aan de 
palliatieve zorg.

 
Met deze waakmand bieden we familie en verpleging middelen om clienten te begeleiden in deze periode



Er zijn een aantal waakmanden in omloop, de een is iets anders als de ander, 
maar over het algemeen bevatten ze de volgende attributen:
• Radio/ CD- speler + 2 CD’ s
• Deken
• Nekkussen
• Tijdschriften
• Bijbel
• Lampjes
• Rozenkrans
• Evaluatieboekje

Wilt u de mand weer inpakken zoals u 
hem ook ontvangen heeft? Zo blijven de attributen goed bewaard.

WAAKMAND AANVRAGEN
U kunt de waakmand aanvragen bij een van de medewerkers van het team 
Wijkverpleging. Zij kunnen een e-mail sturen naar zpz@zorgaccent.nl en horen 
z.s.m. of er een waakmand beschikbaar is en overleggen met de zorgconsulent 
palliatieve zorg waar en wanneer de waakmand opgehaald kan worden.

HET GEBRUIK VAN DE WAAKMAND
Deze waakmand is eigendom van ZorgAccent en mag alleen bij onze cliënten 
ingezet worden. Wij hopen dat deze mand tegemoet komt aan uw wensen. 
Om in de toekomst nog meer cliënten en hun dierbaren van dienst te kunnen 
zijn, verzoeken wij u zuinig te zijn op de attributen en de mand. Na gebruik 
levert u de mand bij het ZorgAccent team Wijkverpleging in.

EVALUATIEBOEKJE
Wij vernemen graag hoe u het gebruik van de mand ervaren
heeft. Zou u daarom uw ervaringen en/of gedachten willen opschrijven
in het boekje?

HEEFT U VRAGEN OVER DE WAAKMAND?
Stuur dan een e-mail naar zpz@zorgaccent.nl, wij zullen uw vraag dan zo snel 
mogelijk beantwoorden. Wij wensen u veel sterkte in deze periode.
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