
Globul’Home 

Pediatrisch liaison Team  

 

Het liaison team «  Globul’Home » staat ter 

uwer beschikking voor verdere informatie  

15, avenue J.J Crocq 

1020 Bruxelles 

Hebt u meer 

informatie 

nodig om uw 

weg te vinden? 

Ons contacteren 

In geval van nood : 

>  Verpleegkundige van wacht: 0495/64.51.73 
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Uw weg vinden in het UKZKF  

 

02/477.37.23 

02/477.37.22 

globulhome@huderf.be 

Volg route 079 

 

(Sociaal assistente) 

 



 
Onze rol 

Op vraag van de verschillende 

gezondheidsprofessionelen volgen wij 

kinderen op: 

In een curatieve situatie : In 

welomschreven omstandigheden, 

coördineren we thuiszorg voor de 

volgende zorgen : verbanden, enterale 

voeding, injecties, zuurstoftherapie, 

beademingsondersteuning … 

In een palliatieve situatie : (wanneer er 

geen genezing meer mogelijk is), 

coördineren we de zorg alsook de 

psychosociale ondersteuning van het kind 

en zijn familie om zo de beste 

kwaliteitszorg te vrijwaren. 

En eindelevenszorg :  ons team stelt een 

individueel comfort plan op, indien het 

kind en zijn ouders een einde leven thuis 

wensen.   

Globul’Home is een multidisciplinair team 

dat bestaat uit een kinderarts, 

kinderverpleegkundigen en een sociaal 

assistente.  

Wij zijn een tweedelijns team  dat zich  

bezig houdt met de coördinatie naar de 

thuiszorg toe samen met de verschillende 

gezondheidsprofessionelen zowel in het 

ziekenhuis als daarbuiten ( 1ste lijn teams). 

Wij zorgen ervoor samen in een 

partnerschap met de ouders, dat het kind 

zolang mogelijk in de beste 

omstandigheden thuis zou kan blijven.   

 Globul’Home werkt nauw samen met het 

pediatrisch palliatief team.  

Onze interventies zijn gratis en zijn 

garant voor een 24/7 service. 

Wij organiseren de zorg met het 

thuiszorg team ( verpleegkundigen, 

huisarts, kinesist,…).  

Wij leiden het thuisteam op voor 

complexe technieken en zorgen. We 

volgen de ziekenhuis protocollen op.  

Een liaison schriftje voor de thuiszorg 

wordt samengesteld om de 

communicatie en samenwerking te 

bevorderen tussen de verschillende 

teams inclusief de ouders. 

 

 

 

 

 

 

 

In Praktijk Ons Team  


