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JAAROVERZICHT 2015

Het voorjaar is in iedere onderneming het moment bij uit-
stek om het voorbije jaar nader te onderzoeken en te toetsen 
aan de visie en de doelstellingen die de onderneming na-
streeft. Zo is het jaarverslag een uitgelezen instrument om 
die oefening met gepaste aandacht tot een leerzame actie om 
te buigen. Als nieuwe voorzitter van Panal is het voor mij een 
uitstekende gelegenheid nader kennis te maken met de vele 
facetten waarmee Panal zich het afgelopen jaar heeft waar 
gemaakt. Het is zeker niet overbodig de visie van Panal op 
palliatieve zorg even te herhalen: 

Het is een totaalzorg voor patiënten waarvoor geen genezing 
meer mogelijk is en het sterven binnen afzienbare tijd te ver-
wachten is, met aandacht voor pijn- en symptoomcontrole en 
comfortzorg, de ziektebeleving van de patiënt en zijn naasten, de 
sociale relaties en de levensbeschouwelijke zingeving. Dit in een 
pluralistische benadering, met erkenning van de eigenheid van 
iedere patiënt, met deskundigheid en kennis, in een multidisci-
plinaire samenwerking.

We kunnen deze visie en doelstellingen toetsen o.m. aan de 
aandacht voor permanente vorming en aan de concrete 
praktijkvoering.

- De medewerkers volgen jaarlijks een belangrijk parcours 
van permanente vorming met onderwerpen die de verschil-
lende domeinen van deze persoonlijke zorg bestrijken. Zo 
werd vorig jaar veel aandacht besteed aan vroegtijdige zorg-
planning en palliatieve zorg bij dementie, aan de visie van 
Panal rond euthanasie, aan de ethische aspecten van pal-
liatieve zorg, aan de zorg voor familieleden van palliatieve 
patiënten en aan intervisie. Dit naast de blijvende aandacht 
voor de technische aspecten van pijn- en symptoomcontrole.

- Panal organiseerde in het afgelopen jaar – naast vele en di-
verse opleidingen - o.m. vier minisymposia rond het centrale 
thema “Palliatieve zorg en dementie”. Deze symposia richten 
zich op externe medewerkers en kenden een deelname van 
gemiddeld 100 hulpverleners. 

- De interne werking van de equipe: er is dagelijks een och-
tendbriefing met verslag van de voorbije wacht, wekelijks 
een bespreking van alle patiënten van de voorbije week en 
de nieuw aangemelde patiënten, tweemaandelijks een be-
spreking van de werking van de multidisciplinaire begelei-
dingsequipe (MBE), en vijf maal per jaar een intervisie waar 
opgemerkte gebeurtenissen in de zorg samen worden bespro-
ken.

Wat de concrete werking betreft, kunnen we volgende cij-
fers uit het jaarverslag citeren. In het jaar 2015 werden 712 
patiënten daadwerkelijk gevolgd. Er is een jaarlijkse stijging 
die zich gestaag voortzet. Er melden zich tussen de 40 en 
60 nieuwe patiënten per maand. 80 % van de aangemelde 
patiënten wonen thuis, 20 % verblijven in een WZC. De 
leeftijd van deze patiënten ligt grotendeels tussen de 50 en 
99 jaar. 80 % van de patiënten zijn samenwonend met hun 
partner of met andere gezinsleden. 70 % van de patiënten 
hebben een oncologische aandoening, 30 % hebben een or-
gaanfalen, 14 % lijden aan dementie.

Er werden in het jaar 2015 bovendien 1468 hulpvragen gere-
gistreerd. Deze betreffen in de eerste plaats info omtrent pal-
liatieve zorg, maar verder ook psychosociale ondersteuning, 
pijn- en symptoomcontrole, plaatsing van een spuitdrijver, 
praktische organisatie van de thuiszorg, inzet van vrijwilli-
gers, samenwerking met andere zorgverleners en ondersteu-
ning bij levens- en zinsvragen. In 43% was de huisarts de 
aanmelder van de hulpvraag, verder de thuisverpleegkundige 
(8 %), een palliatief supportteam  (8 %), een maatschappe-
lijke werker van een ziekenhuis (13%). 18 % van de aanmel-
ders betreft de patiënt zelf of zijn mantelzorg.

Misschien is het voor de lezers nuttig de website van www.
panal.be te bezoeken en daar de veelzijdige werking van Pa-
nal te ontdekken. Deze website werd in het jaar 2015 liefst 
40.608 maal bezocht en geeft uitvoerige informatie.

De vzw Panal staat klaar voor een verdere uitbouw van de 
palliatieve thuiszorg in zijn brede betekenis.

dr. Dominique Dewilde 
Voorzitter Panal vzw
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INLEIDING  
Onder jeuk wordt een onplezierig gevoel verstaan, dat aanzet 
tot krabben. Bij primaire of idiopathische jeuk is er sprake van 
jeuk zonder aanwijsbare oorzaak. Bij secundaire jeuk treedt 
jeuk op als gevolg van een dermatologische of niet-dermatolo-
gische aandoening. 
Er is sprake van chronische jeuk als de jeuk langer dan 6 weken 
aanhoudt.
Net als pijn is jeuk een subjectief gegeven. De gewaarwording 
van jeuk en de reactie erop is sterk afhankelijk van emotionele 
factoren. Jeuk kan zeer belastend zijn en wordt soms als erger 
ervaren dan pijn. 
Krabben is de meest voorkomende reactie op jeuk. Huidaf-
wijkingen kunnen samenhangen met de oorzaak van de jeuk, 
maar kunnen ook het gevolg zijn van krabben.

VÓÓRKOMEN 
Jeuk komt voor bij 10% van de patiënten met kanker in de 
palliatieve fase (m.n. bij patiënten met hematologische aan-
doeningen, vooral maligne lymfomen en polycythaemia vera, 
minder vaak bij solide tumoren). Jeuk wordt gezien bij 50% 
van de patiënten met polycythaemia vera en bij 30% van de 
patiënten met de ziekte van Hodgkin.
Hierbij kunnen de jeukklachten vele maanden of zelfs jaren 
voor de diagnose van de ziekte beginnen. Verder wordt het 
vooral gezien bij patiënten met cholestase (bijv. bij levercir-
rose) en patiënten met een chronische nierinsufficiëntie.
Jeuk als gevolg van niet-dermatologische oorzaken wordt va-
ker gezien op hogere leeftijd.

ONTSTAANSWIJZE 
Nadat de jeukprikkel is ontstaan, wordt deze geleid naar het 
ruggenmerg. In de achterhoorn synapteert het primaire neu-
ron met de secundaire neuronen die na de kruising via de 
tractus spinothalamicus anterior hun weg vinden naar de 
thalamus en de cortex (opstijgende route). Een deel van deze 
opstijgende neuronen wordt geactiveerd door histamine. Er 
bestaat echter ook een niet-histamine afhankelijk mechanisme 
voor jeuk. Naast deze opstijgende banen bestaan, net als in het 
geval van pijn, afdalende of modulerende banen. Hierbij zijn 
vooral endogene opioïden en serotonine betrokken als neuro-
transmitters.

Op grond van de onderliggende oorzaken kan de volgende in-
deling worden gemaakt: 
1. dermatologisch: als gevolg van een droge huid of een 
   primaire huidaandoening (bijv. psoriasis, eczeem, sca-
   bies, urticaria). Men spreekt hierbij ook wel van pruri-
   toceptieve jeuk.
2. systemisch: als gevolg van niet-dermatologische aan-
    doeningen (bijv. oncologische aandoeningen en/of
    cholestase).
3. neurologisch: als gevolg van aandoeningen van het 
    perifere (bijv. na herpes zoster infectie) of centrale
    zenuwstelsel (bijv. na herseninfarct, -tumor of -abces).  
    Men spreekt hierbij wel van neuropathische jeuk.

MEDISCHE RUBRIEK

Moeilijke symptomen in palliatieve zorg: jeuk.

4. psychogeen: als gevolg van psychiatrische c.q. psycho-
    somatische aandoeningen (bijv. depressie of wanen). 
    Ook indien er sprake is van andere oorzaken van jeuk 
    kunnen psychische factoren een rol spelen bij de per-
     ceptie van de jeuk en de reactie er op (m.n. ten aanzien 
    van krabben).
5. mengvormen (bijv. bij chronische nierinsufficiëntie).
6. jeuk door onbekende oorzaak

Jeuk ten gevolge van dermatologische aandoeningen ontstaat 
door de prikkeling van perifere zenuwuiteinden van specifieke 
C-vezels in huid of slijmvliezen, die anatomisch niet te onder-
scheiden zijn van de C-vezels die verantwoordelijk zijn voor 
geleiding van pijn. Jeukverwekkende mediatoren (pruritoge-
nen) kunnen diverse receptoren activeren waaronder histami-
ne- en µ-receptoren.

Jeuk bij systemische aandoeningen en psychogene jeuk ont-
staat in het ruggenmerg en in de hersenen door abnormale 
prikkeling van de zenuwbanen die verantwoordelijk zijn voor 
de geleiding of modulatie van de jeukimpulsen. De essentie 
van dit type jeuk is dat er een disbalans bestaat van de betrok-
ken neurotransmitters. Een voorbeeld hiervan is de jeuk die 
ontstaat door de (meestal spinale) toediening van opioïden, 
m.n. morfine. Jeuk kan ook ontstaan als gevolg van endogene 
opioïden. Bij tal van leverziekten worden grote hoeveelheden 
endogene opioïden geproduceerd die verantwoordelijk zijn 
voor het ontstaan van jeuk. 
Deze vorm van jeuk ontstaat zonder aanwijzingen voor blij-
vende beschadiging in het centrale of perifere zenuwstelsel en 
ook zonder toedoen van histamine.

STAPPENPLAN

Diagnostiek
1. Anamnese met aandacht voor gevolgen voor dagelijks 
    functioneren ten gevolge van jeukklachten
2. Lichamelijk onderzoek:
• observatie huidafwijkingen (primair) en evt. krabeffecten  
   (secundair)
• aanwijzingen voor onderliggende oorzaak
3.  Aanvullend onderzoek bij jeuk zonder huidafwijkingen
    (alleen op indicatie):
• bloedonderzoek (volledig bloedbeeld inclusief leukocyten-
   differentiatie, lever- en nierfuncties, ijzer, ferritine, 
   glucose, schildklierfuncties)
• beeldvormend onderzoek (echo lever, MRI hersenen enz.)
• kweken van bacteriën en schimmels
• consultatie dermatoloog, allergische testen, huidbiopsie 
   (zelden nodig)
4. Stoppen en herstarten van verdachte middelen (in stappen)



Beleid
1. Behandeling van de onderliggende oorzaak (indien 
   mogelijk):
     • aanpassen van medicatie
     • behandeling van infectie
     • opheffen van galgangobstructie, evt. nasobiliary 
        drainage
     • chemotherapie (bijv. bij maligne lymfoom)
     • radiotherapie (bijv. bij ziekte van Hodgkin of pros-
        taatcarcinoom)
     • antidepressiva bij depressie
2. Niet-medicamenteuze symptomatische behandeling    
    (lokaal en algemeen):
     • goede verzorging van de huid
     • voorkomen van huidirritatie
     • aandacht voor geestelijk welbevinden 
3. Medicamenteuze symptomatische behandeling:
    Lokale behandeling:
     • indifferent emolliens, evt. met toevoeging van levomen-
       thol en/of ureum
     • corticosteroïden bij eczemateuze huidafwijkingen
     • desinfectantia en lokale toediening van antimycotica of 
        fusidinezuur bij resp. schimmel- of bacteriële infecties

Systemische behandeling (m.n. bij systemische en neurologi-
sche jeuk):
     • bij jeuk door cholestase
        - naltrexon startdosis 1 dd 12,5, evt. op te hogen tot
          3 dd 50 mg (na voorbehandeling met naloxon)
        - paroxetine 1 dd 20 m
        - buprenorfine pleister 17,5 of 35 ug/uur
        - ondansetron 2 dd 8 mg

• bij jeuk door de ziekte van Hodgkin
     - prednison 2 dd 10-30 mg
     - cimetidine 4 dd 200-400 mg
     - mirtazapine 1 dd 15-30 mg
     - bij jeuk door polycythaemia vera         
     - acetylsalicylzuur 1 dd 300 mg
     - paroxetine 1 dd 20 mg
• bij jeuk bij solide tumoren:
     - paroxetine 1 dd 20 mg (in een opbouwend schema)
     - mirtazapine 1 dd 15-30 m
     - lidocaïne 100-300 mg/24 uur s.c./i.v.
• bij jeuk bij gebruik van opioïden:
     - ondansetron 2 dd 8 mg
• bij jeuk door andere oorzaken of jeuk niet-reagerend op 
   andere middelen:
     - paroxetine 1 dd 20 mg (in een opbouwend schema)
     - bij onvoldoende effect mirtazapine 1 dd 15-30 mg 
        toevoegen

Voor u gelezen en samengevat (richtlijnen pallialine.nl)
Dr. Johan Coppens

Huisarts-consulent Panal vzw

13de VLAAMS CONGRES PALLIATIEVE ZORG

“KOSTBARE TIJD”
Op dinsdag 20 september 2016 vindt de dertiende editie van het Vlaams Congres Palliatieve Zorg plaats

van 13.00 uur tot 18.30 uur in UZ Gasthuisberg - Centraal Auditorium Onderwijs en Navorsing 2, 
Herestraat 49 te 3000 Leuven.

PROGRAMMA
12.00u. Ontvangst met koffie
13.00u. Opening door prof. dr. Johan Menten en welkom door prof. Marc Decramer
13.10u. Chronos en kaïros door Joke Hermsen
13.50u. The way to heaven, a heavy way? door Walter Rombouts
14.30u. Intermezzo door Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal)
14.40u. Koffiepauze
15.10u. De tijd nijpt: een zorg? Getuigenissen door dr. Johan Coppens
15.30u. De tijd van de hulpverlener: pleidooi voor kleine luiheid door Linus Vanlaere 
16.10u. Intermezzo door Wannes Cappelle (Het Zesde Metaal)
16.20u. Broodjesmaaltijd
17.00u. Voorstelling wetenschappelijke studies (FPZV)
18.00u. Slotwoord door Rik Torfs
18.20u. Afsluiting door prof. dr. Johan Menten 
18.30u. Einde

Meer informatie vindt u op onze website www.panal.be.



Nachtinterventie aan huis 

In september 2009 startte het woonzorgcentrum St. Bernardus 
te Bertem met ‘nachtinterventie aan huis’. De overheid ijvert 
er al langer voor om mensen zo lang mogelijk thuis te laten 
wonen. De visie van het woonzorgcentrum is om over de eigen 
muren te kijken en een brug te zijn tussen thuiszorg en resi-
dentiële zorg, waarbinnen senioren de ondersteuning en zorg 
die ze nodig hebben en wensen, kunnen kiezen. Zo werden in 
de voorbije jaren de assistentiewoningen (serviceflats) Het Mae-
reland, het dagverzorgingscentrum Ormendaal en het Lokaal 
Dienstencentrum De Blankaart opgericht. 

Toch merkten we dat er vooral ’s nachts nog een vacuüm in 
de zorgvoorzieningen was. Voor sommige ouderen betekent het 
ontbreken van (professionele) hulp ‘s nachts dat een opname in 
een woonzorgcentrum nodig is, zelfs indien er een partner of 
mantelzorger aanwezig is. De voortdurende zorg en het regel-
matig opstaan, weegt op de duur immers erg door. 
Nachtinterventie aan huis wil hier een antwoord bieden. 

Tussen 23.00 en 06.00 uur komt een zorgkundige (eenmaal per 
nacht) thuis langs om hulp te bieden bij toiletbezoek of verscho-
nen, bij het geven van wisselhouding of bij het toedienen van 
medicatie. Ook ouderen met een gevoel van angst of onveilig-
heid, of ouderen met onrust kunnen baat hebben bij nachtin-
terventie omdat zij en de mantelzorgers weten dat er ’s nachts 
iemand komt kijken of alles nog in orde is. 

Daarnaast garandeert het woonzorgcentrum een oproepfunctie 
tussen 21.00 uur en 07.00 uur. Hier kan men telefonisch te-
recht voor noodhulp bij crisissituaties zoals een valpartij, het 
assisteren van een huisarts, een dringende hospitalisatie,… In-
dien nodig komt een zorgkundige ter plaatse en/of wordt een 
huisarts of dienst 100 opgeroepen. 
Al is het project gestart vanuit het woonzorgcentrum en richt 
het zich in eerste instantie tot ouderen, er is geen leeftijdscrite-
rium ingebouwd. Ook jonge mensen kunnen gebruik maken 
van de nachtinterventie. 

Aangezien dit project een aansluiting vormt op de reguliere 
thuiszorg, neemt de zorgkundige geen taken over van reeds be-
staande thuiszorgdiensten. Het ’s avonds in bed helpen bv. blijft 
een taak voor de thuiszorg. 

Het project is in 2009 gestart met 1 gebruiker, maar is onder-
tussen uitgegroeid tot een waar succes. Het beslaat een regio in 
een straal van 15 km rond het woonzorgcentrum. De zorgkun-
dige doet ongeveer 20 huisbezoeken per nacht (een huisbezoek 
duurt gemiddeld 15 tot 30 minuten). De zorgkundige blijft dus 
niet de hele nacht aanwezig. 
Omdat het project gefinancierd wordt door de overheid, is er 
voor de gebruiker geen kost aan verbonden.

Hoe gaat het concreet? 
Wil je beroep doen op nachtinterventie aan huis of wil je beroep 
doen op de oproepfunctie? Dan neem je best contact op met de 
sociale dienst van het woonzorgcentrum St. Bernardus. De aan-
vraag tot nachtinterventie kan gebeuren door de familie, door 
een thuiszorgdienst, door de huisarts,…

Om de zorgvraag zo goed mogelijk in kaart te brengen, zal de 
sociale dienst een huisbezoek afleggen, liefst in aanwezigheid 
van de eventuele mantelzorger(s).
Om de kwaliteit en de continuïteit van de zorg te verzekeren, 
wordt hierbij niet alleen gekeken naar de eigenlijke zorgvraag en 
naar de fysieke en psychische nood.

Ook het sociale netwerk van mantelzorg en professionele zorg 
wordt in kaart gebracht. Zo kan de zorg op elkaar worden afge-
stemd, bv. met de thuiszorgdienst die ’s avonds nog langs komt, 
en kan nuttige informatie worden doorgegeven. Het is ook be-
langrijk om een omschrijving te maken van de woonomstan-
digheden: is er een huisdier aanwezig, in welke staat bevindt 
zich de weg, waar kan er geparkeerd worden, langs welke weg 
komt de zorgkundige best binnen in huis,… ? Op deze manier 
kan de zorgkundige zich al een beeld vormen over de situatie 
en komt zij ’s nachts niet voor verrassingen te staan. Tijdens het 
huisbezoek wordt ook de sleutel overhandigd of het systeem van 
het sleutelkastje opgestart. Dit is een kastje opgehangen aan de 
voor- of achterdeur, beveiligd met een code, waarin de sleutel 
zich bevindt. Op die manier hebben verschillende thuiszorgdien-
sten toegang tot de woning en moet je geen sleutels bijmaken. 

Na het huisbezoek wordt de nodige informatie doorgegeven aan 
de zorgkundigen die de nachtinterventie uitvoeren. Zo hebben 
zij al een beeld van de situatie en van de zorg die zal verleend 
worden. Ook wordt contact genomen met de andere thuiszorg-
diensten die al aan huis komen om informatie uit te wisselen en 
de zorg op elkaar af te stemmen. 

We voorzien ook een communicatieschriftje waarin alle zorg-
verleners aandachtspunten, bezorgdheden en vragen kunnen 
noteren. Het is een belangrijk communicatie-instrument tussen 
de nachtinterventie, de andere thuiszorgdiensten en de mantel-
zorgers. 

Schets van enkele situaties waarbij het gebruik van de nach-
tinterventie een meerwaarde betekent: 
(omwille van de privacy worden fictieve namen gebruikt) 

Sam (21 jaar, stofwisselingsziekte). Dankzij de nachtinterventie heeft 
Sam zijn droom om in Leuven te studeren en op kot te gaan kunnen 
waarmaken. De zorgkundige ging elke nacht langs om de toediening 
van zijn levensnoodzakelijke medicatie op te volgen. 

Willy (78 jaar, zorgbehoevend). Willy woont samen met zijn echt-
genote, en maakt naast de nachtinterventie ook enkele dagen per 
week gebruik van het dagverzorgingscentrum. Elke nacht gaat de 
zorgkundige langs om Willy naar het toilet te begeleiden en hem 
opnieuw comfortabel te installeren in zijn bed. Dankzij deze com-
binatie kan Willy samen met zijn echtgenote thuis blijven wonen 
en zorgt de nachtinterventie ook voor de nodige nachtrust van de 
echtgenote. 

Roza (81 jaar, valrisico). Rosa is een alleenstaande vrouw die hulp 
krijgt van de kinderen. Wanneer de kinderen op vakantie gaan, 
maakt Rosa gebruik van de nachtinterventie. Het feit dat er elke 
nacht iemand langs komt om te kijken of alles in orde is en om zo 
nodig hulp te bieden, betekent een geruststelling zowel voor haar als 
voor de kinderen.

Lucie (76 jaar, palliatieve situatie). Bij Lucie werd de diagnose van 
darmkanker gesteld. Het was de wens van Lucie en van haar doch-
ter, die in het huis ernaast woont, om thuis te kunnen sterven. Een 
heel netwerk van zorgverleners werd gemobiliseerd om aan deze 
wens tegemoet te komen, waaronder ook de nachtinterventie aan 
huis. Omdat het voor de dochter niet haalbaar was om elke nacht 
op te staan, kwam de zorgkundige elke nacht langs om Lucie wis-
selhouding te geven, te verschonen en om het haar zo comfortabel 
mogelijk te maken. 



Elsie (80 jaar, stoma). Elsie heeft ruime tijd geleden een darm-
operatie ondergaan en ze heeft sindsdien een stoma. Ze woont 
samen met haar echtgenoot. Voorlopig is er geen noodzaak om 
elke nacht langs te gaan maar de echtgenoot van Lucie kan de 
nachtinterventie contacteren wanneer zich een probleem voor-
doet met het stoma. Dit is zowel voor Elsie als voor de echtgenoot 
een grote geruststelling.

Enkele getuigenissen en reacties van de gebruikers zelf: 
Gaby (84 jaar): ‘De meisjes komen altijd rond 3 uur. Rond 
kwart voor 3 word ik meestal vanzelf wakker omdat ik weet dat 
ze dan gaan komen. Ze kloppen eerst op de deur en komen dan 
binnen. Ik zeg dan goedendag en ik vraag altijd welk weer het 
buiten is. Dat weet ik graag. Ze kijken of alles in orde is. Ze vra-
gen ook of ik naar het toilet moet gaan. Ze helpen dan om mijn 
peignoir aan te doen want ’s nachts is het koud om uit bed te 
komen. Ze vragen dan ook of ik iets wil drinken. Als ze weg zijn, 
val ik altijd terug goed in slaap. De buurvrouw vraagt soms aan 
mij of ze ’s nachts nog komen en of ik er content van ben. En ik 
zeg haar dan dat het een echte aanrader is. Het zorgt ervoor dat 
ik langer thuis kan blijven wonen. Ik woon hier graag en als ik 
met hulp langer thuis kan blijven, neem ik dat zeker aan. ‘

Ilse (dochter van gebruiker van de nachtinterventie): ‘Ik ben 
heel tevreden over de nachtinterventie. Ik ben ’s nachts veel ge-
ruster omdat ik weet dat er iemand langsgaat bij ons mama. En 
ons mama is ook heel content, dus dat is goed hé. Ik vind het 
communicatieschriftje ook een goed systeem, zo worden wij als 
familie ook op de hoogte gehouden.’ 

Ouders van Sam: ‘Bedankt voor de uitmuntende samenwerking 
tijdens het academiejaar. Jullie nauwgezette opvolging heeft ons 
het vertrouwen gegeven om Sam wekelijks met een gerust hart 
achter te laten in Leuven. Jullie vormen een onontbeerlijke scha-
kel op de weg naar een volwaardig zelfstandig leven van Sam. 
Wij zijn jullie ganse team daar zeer dankbaar voor.’ 
Sam: ‘Hartelijk dank voor jullie nachtelijke bezoekjes. Mijn 
eenzame nachten op kot werden door jullie gevuld met fantasti-
sche herinneringen. De nachtelijke gesprekken, de slaapdronken 
misverstanden, de gevulde schoenen met Sinterklaas, de opge-
wekte gezichten die me telkens opschrikten uit mijn dromen… ‘

Nieuwe aanwinsten in onze bibliotheek ...
Grote boom is ziek. 
(Nathalie Slosse, uitgeverij Abimo)
Dit verhaal laat de jongste kinderen kennismaken met een 
lotgenootje, de egel Snuiter, wanneer iemand uit hun om-
geving getroffen wordt door een levensbedreigende ziekte.
“Op een dag komt er een dokter in het bos. Hij komt alle 
bomen bekijken.Ook Grote Boom. Dan trekt de dokter een 
heel ernstig gezicht. Hij zegt tegen Grote Boom: ‘Ik heb slecht 
nieuws. Er wonen houtwormpjes onder de schors van één 
van je takken.’ Snuiter heeft nog nooit  van houtwormpjes 
gehoord. Maar het klinkt heel ernstig. Snuiter moet ervan 
huilen.”

 De visjes van Océane
(Nathalie Slosse, uitgeverij Averbode)
Océane heeft een mooi aquarium met kleurrijke visjes. Al-
leen Schubbe ziet er soms zo ongelukkig uit en op een dag 
springt hij zelfs uit het aquarium. Een boekje om met jon-
gen kinderen moeilijke thema’ s als zelfdoding en eutha-
nasie op een bevattelijke manier bespreekbaar te maken. 
“Maar Océane maakt zich zorgen om Schubbe. Schubbe 
komt niet eten. Schubbe zwemt altijd rondjes op de bodem 
van het aquarium.”

Moet ik nu huilen?
(Riet Fiddelaers, uitgeverij SWP )
Hoe kan je kinderen en jongeren met een autismespec-
trumstoornis ondersteunen en begeleiden bij overlijden, 
afscheid nemen en rouwen? Dit boek geeft uitleg en tips 
aan ouders, leerkrachten en andere begeleiders.

Ik mis mama. 
(Rebecca Cobb, uitgeverij NBD Biblion )
Ik mis mama is een bijzonder boek over het verlies van 
een ouder. Heldere teksten en rake beelden verhalen over 
de vele emoties die een rouwend kind kan ervaren, van 
woede tot schuldgevoel en van verdriet tot verbijstering. 
En belangrijker nog, het boek richt zich ook op de posi-
tieve emoties; de erkenning dat het kind nog steeds deel 
uitmaakt van een gezin, en dat de herinneringen aan zijn 
moeder kunnen worden gekoesterd. Een ontroerend en 
eerlijk boek, dat een moeilijk onderwerp benadert met 
grote integriteit.
“Een tijdje geleden hebben we afscheid genomen van mama. 
Ik weet niet precies waar ze naartoe is gegaan. Ik heb haar 
overal gezocht.”

Ik mis papa.
(Kai Lüftner, uitgeverij NBD Biblion )
Ik mis papa is een ontroerend, krachtig geïllustreerd pren-
tenboek dat zich ondanks het moeilijke onderwerp, het 
verlies van een ouder, ook richt op een positieve bood-
schap: hoezeer hij ook wordt gemist, de vader zal altijd 
voortleven in de kleine jongen zelf.
“Papa is weg. Voor altijd. Er zijn geen pillen tegen ’voor al-
tijd’; Zelfs geen hele vieze. En alles is hetzelfde, maar toch is 
alles anders. Mensen doen ook allemaal vreemd. Ze vinden 
het moeilijk om erover te praten. Maar eigenlijk is het zo 
simpel: ik mis papa en hij komt nooit meer terug.”

Wie interesse heeft om deze boeken te ontlenen of een 
kijkje wil nemen in onze bib, kan contact opnemen met 
Karen De Meerleer. Telefonisch op het nummer 016-23 
91 01 (tijdens de kantooruren)
of via mail: kdemeerleer@panal.be



VERSLAG MINISYMPOSIUM 

Er blijft nog steeds verwarring bestaan tussen de termen pal-
liatief en terminaal. Nochtans omvat palliatieve zorg veel meer 
dan enkel de terminale zorg. Terminale zorg is een onderdeel 
van palliatieve zorg en gaat over de laatste dagen van het leven 
van de patiënt, een periode waarin de zorg vaak intenser en 
specifieker wordt. 
Het eerste minisymposium van dit jaar werd gebracht door 
dr. Johan Coppens, equipearts van Panal en Lieve De Smet, 
verpleegkundig-consulent van Panal. Hoe een prognose in-
schatten? Hoe zien we wanneer het stervensproces begint? Wat 
met het pijnbeleid en comfort op dat moment? Deze vragen 
vormden de leidraad doorheen het symposium. 
Het blijft voor alle betrokken partijen belangrijk om het le-
venseinde in te schatten. Voor de patiënt, omdat het tijd geeft 
om af te ronden, om afscheid te nemen. Voor de familie, om-
dat het kans geeft aanwezig te zijn tot het einde en betrokken 
te zijn. Voor de hulpverleners, omdat het rekening laat houden 
met de wensen van de patiënt en een waardig sterven mogelijk 
maakt. Het is echter niet altijd gemakkelijk om het levens-
einde goed in te schatten. Waarom gaat iemand achteruit? Is 
dit tijdelijk, bv. door infectie, of is dit onomkeerbaar? 
Er zijn een aantal schalen beschikbaar om de prognose te 
helpen inschatten: bv. de Karnofski index, de palliative per-
formance scale en de palliative prognostic index. De Savera 
schaal wordt gebruikt als indicator om terminale zorg in het 
woonzorgcentrum tijdig op te starten en als middel om de on-
omkeerbaarheid in een terminale fase vast te stellen. 
Daarnaast bestaat er de zogenaamde verrassingsvraag. Deze 
is eerder intuïtief, maar daarom niet minder belangrijk. Men 
stelt de vraag of men verrast zou zijn indien deze patiënt bin-
nen 6 tot 12 maanden nog in leven is. Indien men vermoedt 
dat deze patiënt dan niet meer in leven zal zijn, is het aangewe-
zen om palliatieve zorg op te starten. 
Hiernaast is het natuurlijk ook belangrijk om rekening te hou-
den met diagnoses en ziekteomstandigheden met slechte prog-
nose (bv. pancreastumoren, COPD). Ook specifieke kennis 
van de ziekte (ALS-evolutie, dementie-schalen) is belangrijk.

Verder zijn er een aantal gekende parameters die op een na-
derend einde wijzen: somnolentie, witte neus, koude handen 

en voeten, blauwe lippen, lijkvlekken, reutelende ademhaling, 
weinig of niet meer plassen en apnoeperiodes. Via nauwkeu-
rige observatie kan men 1 tot 3 dagen op voorhand de dood 
voorspellen. 

Eens in de stervensfase zien we dat de patiënt niet meer uit 
bed komt, er kan geen orale medicatie meer genomen wor-
den en het bewustzijn vermindert. Ook op dat moment kun-
nen een aantal maatregelen getroffen worden om het com-
fort van de patiënt te garanderen. 
• Herzie de medicatie: wat is nog nodig voor het 
  comfort? De medicatie kan subcutaan gegeven 
  worden, eventueel via een spuitaandrijver.
• Beperk of stop de vochttoediening.
• Geef uitleg over wat er gebeurt. Bespreek de symp-
  tomen die je ziet. Vraag wat de patiënt nog wil. 
• Voorzie continuïteit: voldoende medicatie tijdens 
  het weekend, is de huisarts bereikbaar?
• Kijk naar de totale pijn: fysiek, emotioneel, soci-
   aal en spiritueel.
• Schenk voldoende aandacht aan mondzorg.
• Herleid de verzorging tot een minimum om de 
   patiënt niet te veel te belasten. 
• Complementaire zorg kan zeker een plaats hebben:
   muziek, aromatherapie, massage, …
• Doe nooit iets wat de patiënt bij bewustzijn ook 
   niet graag had. 
• Nabijheid: van ‘doen’ naar ‘zijn’.

Naast aandacht voor het comfort van de patiënt dient er ook 
aandacht voor de familie te zijn. 
• Zorg voor rust en geef ondersteuning.
• Oordeel niet, laat gebeuren.
• Respecteer de intimiteit rond het ziekbed.
• Laat ruimte voor verdriet in alle vormen.
• Betrek hen bij de zorg als zij dat wensen.
• Wijs hen op de tekenen van een naderend over-
   lijden. 

Verslag: Veerle Massart
Hoofdverpleegkundige Panal 

Dit jaar hebben de minisymposia van Panal als rode draad
‘Palliatieve zorg in de terminale fase’.

Panal vzw heeft een nieuwe voorzitter
Tot aan zijn overlijden op 30 oktober 2015 was dr. Jos Dens voorzitter van Panal vzw. Na een periode van rouw en verwerk-
en ging dr. Johan Coppens met het Dagelijks Bestuur op zoek naar een nieuwe voorzitter. Deze is ondertussen gevonden: 
sinds 15 april werd dr. Dominique Dewilde verkozen door de Raad van Bestuur als voorzitter van Panal vzw.
Dr. Dominique Dewilde was van 1976 tot vorig jaar juni huisarts in de universitaire huisartsengroepspraktijk in de Blijde-
Inkomststraat in Leuven. Hij doctoreerde aan de universiteit van Utrecht met het proefschrift ‘Het voltooide gezin’. Naast 
huisarts was dr. Dewilde lector aan de KU Leuven, docent bij Gezinswetenschappen en actief als bestuurder bij het MCH 
(het Medisch Centrum voor Huisartsen). Daar legde hij zich ook toe op de permanente vorming voor artsen. Hij gelooft 
heel erg in levensloopgeneeskunde: een jonge arts start met jonge mensen, die vervolgens een gezin vormen en samen met 
de huisarts ouder worden en nieuwe fasen in hun leven doormaken. Op die wijze beleeft de arts mee de levensproblemen 
van zijn patiënten.
Wij wensen hem veel succes en een fijn engagement toe als nieuwe voorzitter van Panal vzw.



Studiedag Levenmoeheid op 23 april 2016

De definitie van levensmoeheid volgens PaGe  (werk-
groep Palliatieve zorg Geriatrie van de Federatie Pal-
liatieve Zorg Vlaanderen) werd gebracht door dokter 
Anne Beyen, geriater van het Heilig Hartziekenhuis van 
Tienen: 
Psychisch lijden ten gevolge van een combinatie van 
medische en niet medische factoren waardoor een 
persoon geen of slechts gebrekkige levenskwaliteit meer 
ervaart en de dood boven het leven verkiest.

Deze werkgroep heeft een Flowchart opgemaakt rond 
levensmoeheid waar iedereen die hiermee geconfron-
teerd wordt, mee aan de slag kan. Aan de hand van vra-
gen kan men in drie stappen duidelijkheid krijgen over 
de situatie waarin de persoon zich bevindt en welke de 
mogelijke acties zijn. De Flowchart is terug te vinden op 
de website van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 
(www.palliatief.be) onder publicaties/ rapporten/ oud 
en moe van dagen.

Dr. Nele Van Den Noortgate, geriater van het UZ Gent, 
gaf ons duidelijkheid qua terminologie.
 “Klaar zijn met leven” betreft mensen die zonder dat 
ze lijden aan een onbehandelbare ziekte, voor zichzelf 
hebben vastgesteld dat de waarde van het leven zodanig 
is afgenomen dat ze de dood verkiezen boven het leven. 
Lijden wordt door hen niet benoemd. “Ik hoop niet 
meer wakker te worden”.
Een “voltooid leven” betreft mensen die een stap ver-
der gaan. Zij besluiten een natuurlijke dood niet af 
te wachten, maar plannen (met of zonder hulp) hun 
levenseinde. Ze benoemen het lijden zonder direct 
doodsverlangen.
“Lijden aan het leven”: deze mensen lijden aan het 
vooruitzicht verder te moeten leven op een zodanige 
manier dat ze weinig of geen kwaliteit van leven ervaren. 
Dit geeft aanleiding tot persisterend doodsverlangen. 
“Levensmoeheid”: zie definitie hierboven. De aanwe-
zigheid van lijden is een noodzakelijk kenmerk van le-
vensmoeheid volgens de definitie. 
Risicofactoren: medische aandoeningen, psychische 
aandoeningen (eenzaamheid, gebrek aan waardigheid of 
verantwoordelijkheid), sociaal-economische factoren, 
zingevingsfactoren/ subjectief welbevinden (spirituele 
en existentiële krachtbronnen). 

Levensmoeheid is meestal multifactorieel. Interdisci-
plinaire evaluatie en aanpak zijn noodzakelijk. Het 
belang van personen hun verhaal te laten vertellen, tijd 
voor hen te maken werd in de verf gezet.

Linus Vanlaere, ethicus had het op zijn beurt over on-
dersteuning van waardigheid en zingeving. 

Lijden aan het leven omvat alle dimensies van het leven 
en deze dimensies zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-
den en vormen een “kluwen” van lijden dat niet mak-
kelijk te ontwarren is. Lijden aan het leven is moeilijk te 
“verklaren”,  we kunnen alleen proberen te “begrijpen” 
(door te luisteren en goed te leren kijken).

Enkele draden uit het kluwen zijn: angst voor verlies 
van autonomie, verlies van betekenis en waardigheid, 
eenzaamheid, existentiële verveling, schrikwekkende 
zorg.

Linus Vanlaere pleit voor: 
Zorg met aandacht: geen lijden aan lijden toevoegen, 
pleidooi voor meer reflectie in de zorg (en voor meer 
ongehoorzaamheid), “wie je bent” als zorgdrager is min-
stens even belangrijk als “wat je doet”.
Narratieve zorg: luisteren naar het levensverhaal om zo 
mee te zoeken naar zin in het leven, oprechte interesse 
in vertelling, levensvragenspel.
Ethiek van “gewonigheid”: aandacht voor de alledaag-
se zorghandelingen. Het is niet zozeer wat je doet, maar 
hoe je de dingen doet die ze betekenis geeft. 
Erkenning van middelmatigheid kan er voor zorgen 
dat we de oudere persoon zelfs meer nabij kunnen zijn. 
Kunnen toelaten dat perfectie niet bestaat.

Na de pauze werden casussen vanuit de verschillende 
settings (woonzorgcentrum, ziekenhuis, thuis) voorge-
steld. Hieruit kon men besluiten dat situaties waar ie-
mand levensmoe is, niet zo makkelijk zijn. Het belang 
om er zorgvuldig mee om te gaan, werd verduidelijkt. 
Het belang om mensen de tijd te geven om hun verhaal 
te doen stond op de voorgrond.

Verslag: Anne Sintubin
Verpleegkundig-consulent Panal

PERSONEELSNIEUWS

•  Kris Elsen verwelkomde op 11 maart 2016 zijn eerste kleinzoon Seth.  
•  Moniek Drees werd op 18 mei 2016 oma van Alice.



MEER INFO - INSCHRIJVEN
Voor meer informatie over deze opleidingen kan u onze vormingsbrochure raadplegen op www.panal.be of bellen tijdens de 
kantooruren op het nummer 016 23 91 01. Inschrijven voor bovenstaande vormingen kan  bij voorkeur online op onze 
website www.panal.be bij de activiteiten of aan de hand van het inschrijvingsformulier in de vormingsbrochure. Je kan 
annuleren tot veertien dagen voor de cursus en dan krijg je je inschrijvingsgeld terugbetaald. Zonder tijdig annuleren kan 
er geen terugbetaling gebeuren. Indien je nog niet betaalde, wordt toch de kostprijs van de vorming aangerekend. 

VERVOLMAKINGSCURSUS PALLIATIEVE ZORG 
Op 4 oktober 2016 start de volgende vervolmakingscursus palliatieve zorg voor professionele hulpverleners.
Deze module is bedoeld voor cursisten die reeds een basismodule palliatieve zorg hebben gevolgd.

De cursus bestaat uit tien lesnamiddagen (telkens op dinsdagnamiddag van 13u15 tot 16u30) waarbij dieper 
wordt ingegaan op de thema’s communicatie, pijn- en symptoomcontrole, vroegtijdige zorgplanning, kinderen 
betrekken bij palliatieve zorg,  emotionele en spirituele aspecten, palliatieve zorg bij ouderen, zorg voor zorgen-
den en ethische aspecten.

De minisymposia van 2016 hebben als rode draad:
  ”Palliatieve zorg in de terminale fase”

Wij nodigen u graag uit voor het derde minisymposium: 

ONDERSTEUNING VAN DE FAMILIE IN DE TERMINALE FASE
Donderdag 6 oktober 2016, Zaal Broeders Alexianen, Liefdestraat 10 te 3300 Tienen

Gastsprekers: Karen De Meerleer, psycholoog bij Panal en Veerle Massart, hoofdverpleegkundige bij Panal

Aanvang om 20.30 uur. De kostprijs bedraagt 20 euro.
Accreditering voor artsen in de rubriek 6 –2CP.

DANSEN ROND DE LEEGTE
LEREN OMGAAN MET ONMACHT

Via kapstokken uit verschillende culturen en een stellingenspel staan we stil bij onze natuurlijke vluchtwegen 
tegenover onmacht. Daarnaast verkennen we onze eigen krachtbronnen en oefenen we verdiepende grondhou-
dingen die kunnen helpen om constructief met onmacht om te gaan. Tenslotte gaan we in op de paradox van 
gedeelde onmacht als kracht.
Deze vorming heeft plaats op dinsdag 27 september 2016 van 9u30 tot 16u30 op Panal en is bedoeld voor 
artsen, verpleegkundigen, psychologen, pastores, moreel consulenten, maatschappelijk werkers, ergothe-
rapeuten, kinesitherapeuten, vrijwilligers,…    
De vorming wordt verzorgd door Katrien Cornette, doctor in de praktische theologie, pastor in het U.P.C. 
Sint-Kamillus te Bierbeek en free-lance vormingswerker inzake ethiek, spiritualiteit en goede (zelf )zorg. 

BASISCURSUS PALLIATIEVE ZORG
De volgende basiscursus palliatieve zorg voor professionele hulpverleners start op 8 september 2016.

De vernieuwde basiscursus palliatieve zorg omvat tien lesnamiddagen en is erkend in het kader van het betaald 
educatief verlof. De lessen hebben plaats op donderdagnamiddag van 13u15 tot 16u30 op
Panal, Waversebaan 220 te 3001 Heverlee.
Diverse aspecten van palliatieve zorg worden toegelicht: inleiding in de palliatieve zorg, communicatie, pijn- 
en symptoomcontrole, psychosociale aspecten, omgaan met rouw, medisch begeleid sterven, samenwerken en 
praktische info omtrent het overlijden. 


