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Teambuilding Panal vzw:
‘Omgaan met agressie’  

Mensen die te maken hebben met palliatieve zorg en 
het nakend verlies van iemand dierbaar zitten vaak 
in een stresserende situatie. Dit lokt soms reacties 
uit die voor hulpverleners niet altijd gemakkelijk te 
hanteren of te bevatten zijn. Eén van de ‘moeilijke’ 
reacties waar we mee te maken krijgen is (verbale) 
agressie. Voor hulpverleners ligt dit moeilijk, wij 
willen vooral helpen. Begrijpen van waaruit agressie 
komt en welke vormen dit kan aannemen, maakt 
het makkelijker om er mee om te gaan en het achter 
ons te laten.

Crimecontrol (een organisatie die zich toegelegd 
heeft op vorming over dit thema aan een zeer divers 
publiek, gaande van banken tot ziekenhuizen en 
grootwarenhuizen) leidde ons in, in diverse vormen 
van agressie tijdens onze teambuilding (een vor-
mingsdag met personeel en Dagelijks Bestuur van 
Panal vzw).

Een eerste vorm van agressie is frustratie-agressie. 
Deze wordt opgebouwd door spanningen die zich 
bv. in de loop van de dag opbouwen (te laat ver-
trokken, file, iemand niet kunnen bereiken, ..). 
Op een bepaald ogenblik is de grens bereikt. Dit is 
‘niet geplande’ agressie. De agressieve persoon heeft 
afkoeltijd nodig. De kwaadheid heeft vaak met 
zichzelf te maken, het woord ‘ik’ wordt dan ook 
veel gebruikt in de communicatie. Als hulpverlener 
kan je best luisteren, erkennen dat er bv. stress was 
en mee een oplossing helpen zoeken.

Instrumentele agressie is doelgerichte agressie. Een 
bepaalde persoon wil via zijn agressie iets bereiken 
(bv. dat een verpleegkundige nu komt). 

Hier heeft een afkoelperiode geen zin. Als de to-
lerantiegrens van de hulpverlener niet bereikt is, is 
professioneel negeren een mogelijke reactie. Na een 
bepaald moment (het triggermoment, de toleran-
tiegrens is wel bereikt) stel je best grenzen of stel 
je de persoon met agressie voor de keuze (bv. ‘of je 
spreekt nu met respect of ik bel je later terug’).

Naast deze twee vormen van agressie bestaat nog 
emotionele agressie. De persoon die agressief rea-
geert is op dat moment ontoerekeningsvatbaar (bv. 
na een diagnose of na een overlijden). Dit is een 
vorm van crisisgedrag.

Bij pathologische agressie (door bv. een psychia-
trisch probleem, drank, drugs, dementie, ..) is de 
boodschap voor de hulpverlener zichzelf en de 
anderen in veiligheid brengen. Deze personen zijn 
niet voor rede vatbaar, zij zijn niet in het hier en nu.

Valkuilen bij agressie zijn: spiegelgedrag (op de-
zelfde manier spreken of handelen), dit kan leiden 
tot escalatie. Je machtspositie gebruiken, het woord 
‘rustig’ of ‘maar’ bieden vaak niet het gewenste 
effect. Ook discussiëren, lachen of minimaliseren 
zijn niet de beste reacties.

Sowieso is het nadat je te maken had met agressie, 
wenselijk om hierover in team te spreken en dit te 
laten noteren in het ‘register van feiten van geweld, 
pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 
door derden’. Dit maakt zichtbaar hoe vaak hulp-
verleners binnen een bepaalde context te maken 
hebben met agressie en of er vanuit de organisatie 
nood is aan bepaalde ondersteuning. 

Ria Vandermaesen
Coördinator Panal vzw
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Hik (singultus) is het herhaald, onwillekeurig en on-
regelmatig optreden van een samentrekking van het 
middenrif (vaak eenzijdig, meestal links) en van de 
hulpademhalingsspieren, die leidt tot een plotselinge in-
spiratie en direct gevolgd wordt door een sluiting van de 
stembanden. Tijdens de hik treedt een relaxatie op van 
de onderste sfincter van de slokdarm, die kan leiden tot 
reflux van de maaginhoud. Het optreden van de hik is 
vrijwel nooit functioneel en de hik wordt dan ook als een 
pathologische reflex beschouwd.
Hik treedt meestal kortdurend (<48 uur) op (kortduren-
de hik), maar kan ook dagen of soms weken of maanden 
aanhouden (chronische hik).
Kortdurende hik gaat vaak spontaan over en het is niet 
altijd zeker of de genomen maatregelen daadwerkelijk 
hierbij helpen. Bij de chronische hik (langer dan 48 uur 
aanhoudend) zijn de gevolgen voor de patiënt en de om-
geving soms groot. De patiënt kan eetproblemen krijgen, 
gedehydrateerd raken, een refluxoesofagitis ontwikkelen, 
slaapproblemen krijgen, uitgeput raken en angstig, de-
pressief of zelfs suïcidaal worden. In zeldzame gevallen 
kunnen patiënten met ernstige chronische hikklachten 
zelfs syncopes ten gevolge van hartritmestoornissen (to-
taal AV-blok) krijgen.

Oorzaken
Kortdurende hik
Inname van warme of koude dranken of spijzen, inname 
van koolzuurhoudende dranken, aerofagie (slikken van 
lucht), plotselinge temperatuurswisselingen, alcohol, 
overmatig roken, maagdilatatie, na gastroscopie, anes-
thesie/postoperatief, koorts, sepsis, specifieke infecties 
(malaria, herpes zoster, influenza, cholera, tyfus) of myo-
cardinfarct

Chronische hik 
• maagdilatatie en refluxoesofagitis
   (meest voorkomende oorzaken)
• stent in de oesofagus
• infecties en ontstekingen (infecties van het centraal ze-
   nuwstelsel, arteritis temporalis, faryngitis, laryngitis, 
   oesofagitis, gastritis, subfrenisch abces, hepatitis, pan-
   creatitis, appendicitis, peritonitis, ziekte van Crohn, 
   colitis ulcerosa, urineweginfectie, prostatitis) 
• tumorgroei in buik, thorax, hals of centraal zenuwstelsel
• bijwerkingen van medicatie (corticosteroïden (m.n. na
   intraveneuze toediening), benzodiazepinen (bijv. dia-
   zepam of midazolam), diverse cytostatica, barbituraten, 
   sulfonamides, antibiotica, neuroleptica, megestrol,
   methyldopa en opioïden)

MEDISCHE RUBRIEK

Moeilijke symptomen in de palliatieve zorg: de hik.

• toxisch/metabool: alcohol, hyperventilatie, elektrolyt-
   stoornissen (hyponatriëmie, hypokaliëmie, hypomag-
   nesiëmie), acute nierinsufficiëntie
• familiair
• in een aantal gevallen is de oorzaak van chronische hik 
   niet duidelijk.

Diagnostiek 
• anamnese
• lichamelijk onderzoek: let op tekenen van infectie, de keel 
  (faryngitis), de hals (zwellingen, nekstijfheid), thorax 
  (trauma, pericarditis, pneumonie) en abdomen, neuro-
  logisch onderzoek
• aanvullend onderzoek alleen als ondanks behandeling 
  sprake is van persisterende, hinderlijke hik en de le-
  vensverwachting niet al te kort is (meer dan enkele 
  weken): laboratoriumonderzoek, gastroscopie en/of 
  röntgenonderzoek: X-thorax, CT-scan van abdomen, 
  thorax, hals of hersenen

Beleid 
• bij kortdurende hik: niet-medicamenteuze behande-
  ling
• oorzakelijke en medicamenteuze behandeling alleen 
  noodzakelijk bij persisterende, hinderlijke hik

Behandeling van de oorzaak 
• staken of wijzigen van medicatie
• behandeling van refluxoesofagitis en gastritis
• behandeling van infecties
• behandeling van onderliggende maligniteit
   (indien mogelijk)
• dexamethason bij hersentumoren of -metastasen met
   oedeem
• correctie van elektrolytstoornissen
• bij hyperventilatie: ademen in een zakje
• bij nierinsufficiëntie door obstructie van de ureters: 
   stent of nefrostomie katheter

Niet-medicamenteus 
• bij kortdurende hik: 
       • ademhalingsmanoeuvres
       • prikkeling van neus en farynx
       • prikkeling van de nervus vagus
       • vernevelen met fysiologisch zout
       • bij maagdilatatie: evt. tijdelijk neussonde
• bij chronische hik: 
       • acupunctuur
       • eenzijdige blokkade van de nervus phrenicus



Medicamenteus 
De medicamenteuze symptomatische behandeling van 
de hik is grotendeels gebaseerd op casuïstiek en erva-
ring. Het wordt toegepast bij chronische, hinderlijke 
hik, die niet reageert op niet-medicamenteuze maatre-
gelen en waarbij behandeling van de oorzaak niet mo-
gelijk of niet effectief is. Het effect is in het algemeen 
binnen enkele dagen te beoordelen.
Baclofen is het best onderzochte middel bij de behande-
ling van hik. Baclofen is een gamma-aminoboterzuur 
(GABA)-analoog dat werkt op GABA-receptoren in het 
ruggenmerg. In een serie van 37 patiënten met chroni-
sche hik (van wie 20 met refluxoesofagitis) resulteerde 
behandeling met baclofen (al dan niet in combinatie 
met omeprazol en cisapride) in volledig verdwijnen van 
de hik bij 18 patiënten en in verbetering bij 10 patiën-
ten.

Baclofen wordt bij maagdilatatie of refluxoesofagitis in 
combinatie met een prokineticum en eventueel een pro-
tonpompremmer gegeven en bij hik door andere oorza-
ken als monotherapie. Startdosis: 3 dd 5mg, op geleide 
van het effect op de hik per 3 dagen verhogen met 3 dd 
5 mg per dag tot een maximum van 3 dd 25 mg per dag. 
Na langdurig gebruik moet baclofen niet in één keer 
worden gestaakt, maar geleidelijk worden afgebouwd. 
Bij ernstige nierfunctiestoornissen (kreatinineklaring 
10-50 ml/minuut) wordt gestart met1 dd 5 mg p.o. en 
de dosis vervolgens aangepast op geleide van effect en 
bijwerkingen. Bijwerkingen (m.n. bij ouderen): sufheid 
en misselijkheid.
Indien baclofen geen effect heeft of gecontra-indiceerd 
is, kunnen andere middelen worden voorgeschreven. 
De effectiviteit hiervan is gebaseerd op kleine series pa-
tiënten c.q. casuïstiek 

• gabapentine tot 3 dd 400 mg p.o. (evt. in combinatie 
   met baclofen)
• pregabaline 2 dd 75-300 mg p.o. (evt. in combinatie 
   met baclofen)
• metoclopramide 3 dd 10-20 mg p.o. of 20-40 mg supp.  
   (ook bij oorzaken buiten oesofagus of maag)
• nimodipine 1-2 mg i.v. of nifedipine ‘Retard’ 2 dd 20-
   30 mg p.o.
• haloperidol 1-3 dd 1-2 mg p.o./s.c.
• chloorpromazine 3-4 dd 25 mg supp
• midazolam 5-10 mg s.c.
• amitriptyline 3 dd 10-25 mg p.o.
• valproïnezuur 2 dd 500 mg p.o.
• carbamezepine 4 dd 200 mg p.o
• sertraline 1 dd 50-100 mg p.o.
• piracetam 3-4 dd 800 mg p.o.

Aan het eind
is het fijn om mensen
om je heen te hebben

die je verwarmen.
Met woorden en armen.

 
En ja,

zelfs met een glas.
Om samen te heffen
op een schoon leven.

 
Zo kader je graag,

met die mensen om je heen,
je leven in.

Geert De Kockere

Gelet op de publicaties, gebruiksgemak en bijwerkingen 
kan bij ontbreken van effect van baclofen een voorkeur 
worden uitgesproken voor behandeling met gabapentine, 
pregabaline, metoclopramide en nifedipine. 

Voor  u gelezen en samengevat  (richtlijnen pallialine.nl)

Dr. Johan Coppens
Huisarts-consulent Panal vzw



VERSLAG MINISYMPOSIUM 

Op donderdagavond 26 november, gaf Katja Van Goethem, 
consulente bij Expertisecentrum dementie Vlaams-Brabant 
Memo, ons toelichting over ‘de rol van mantelzorgers’ bij 
mensen met dementie. Specifiek lag de focus op: “wat be-
tekent het om mantelzorger te zijn van een persoon met 
dementie en hoe kunnen wij als zorgverleners deze mantel-
zorgers ondersteunen?” 
Om te weten hoe we mantelzorgers kunnen ondersteunen, 
is het nodig om ons onder te dompelen in de leefwereld van 
de mantelzorger en ons te laten prikkelen door zijn verhaal. 
Aan de hand van filmfragmenten uit de DVD “Geprikkeld 
door dementie”, voert Katja ons mee naar de leefwereld van 
enkele mantelzorgers. Het zijn aangrijpende verhalen die 
ons raken, stil maken, soms aan het lachen brengen, vaak 
een krop in de keel doen krijgen. 
Zorgen voor iemand met dementie, vraagt veel van de 
mantelzorger: energie, geduld, inlevingsvermogen, aanpas-
singsvermogen, flexibiliteit. Bovendien komen, naarmate 
de ziekte vordert, steeds meer (praktische) taken terecht in 
de schoot van de mantelzorger. Daarnaast wordt de mantel-
zorger geconfronteerd met een veranderende relatie met zijn 
partner of familielid, met het steeds weer afscheid nemen, 
met een onzekere toekomst. 
De voortdurende confrontatie met het ziekteproces van een 
geliefde, die dag na dag achteruitgaat, van karakter veran-
dert, steeds minder kan, steeds meer zorg nodig heeft… het 
is een rouwproces van stap voor stap afscheid nemen, terwijl 
de persoon nog leeft, maar tegelijkertijd langzaam van je 
wegglijdt.  
De mantelzorger komt terecht in een draaikolk van emo-
ties, waar hij vaak ook alleen blijft mee zitten. Met lede 
ogen zien hoe je geliefde steeds meer een onbekende wordt, 
maakt je niet alleen verdrietig maar ook boos. “Waarom 
moet ons dit overkomen?”, is een vraag waarmee de mantel-
zorger worstelt. Die boosheid en onmacht worden vaak uit-
gewerkt op de directe omgeving en op de zorgverleners. Er 
is de angst voor het onbekende, de toekomst, de financiële 
haalbaarheid, de eigen draagkracht. Mantelzorgers voelen 
zich dikwijls ook onzeker over hun aanpak en vragen zich af 
of ze het wel goed doen en de juiste keuzes maken. Ze voe-
len zich schuldig omdat ze het geduld soms verliezen, het 
gevoel hebben tekort te schieten in de zorg naar anderen, 
over onopgeloste zaken uit het verleden,…
Op andere momenten lukt het mantelzorgers het gebeuren 
een plaats te geven, te aanvaarden wat hen overkomt, met 
vallen en opstaan, te genieten van mooie momenten die 
er nog zijn, ruimte te maken om afscheid te nemen. Deze 
sterke momenten wisselen snel af met momenten waarop 
de mantelzorger het moeilijk heeft.
Zorgverleners kunnen ondersteuning bieden door te luis-
teren naar het verhaal van de mantelzorgers, erkenning te 
geven en met hen in gesprek te gaan. 

Katja geeft een aantal concrete tips mee die we als zorgver-
leners kunnen aanreiken aan mantelzorgers: 
Het helpt om gevoelens toe te laten, steun te zoeken bij 
bondgenoten en (h)erkenning te vinden bij lotgenoten. 
Schuldgevoelens kunnen zwaar doorwegen. Het helpt te 
beseffen dat niemand perfect is, de lat niet te hoog te leg-
gen en mild te zijn voor jezelf. 
Soms ontstaan er misverstanden binnen families. De man-
telzorger hoopt hulp en ondersteuning te krijgen van an-
dere familieleden; maar zij veronderstellen op hun beurt 
dat het de mantelzorger allemaal wel lukt. Het is belang-
rijk om wederzijdse verwachtingen uit te spreken, eigen 
grenzen aan te geven, mekaars grenzen te respecteren én 
zorg van anderen toe te laten. 
Mantelzorg is enorm belastend en velen verleggen voort-
durend hun grenzen waardoor draaglast en draagkracht 
uit evenwicht raken. Oververmoeidheid, prikkelbaarheid, 
lichamelijke klachten, slaapproblemen,… zijn signalen 
om extra hulp in te roepen van de omgeving of profes-
sionelen. Voor mantelzorgers is dit echter een enorme 
drempel, zij voelen zich vaak alleen verantwoordelijk voor 
de zorg en zijn bang dat anderen dit minder goed zullen 
doen. Het inschakelen van professionele hulp, betekent 
bovendien een inbreuk op je privacy. Maar tijdig hulp 
toelaten is noodzakelijk, anders hou je het niet vol. Het 
laat de mantelzorger toe even op adem te komen, voor 
zichzelf te zorgen en energie op te doen om daarna weer 
de zorg voor de ander op te nemen. Deskundigen kunnen 
bovendien advies, tips en informatie geven waardoor de 
mantelzorger meer inzicht en bijgevolg ook meer begrip 
kan krijgen voor de ziekte. 
Informatie inwinnen en zicht krijgen op het ziektever-
loop, helpt mantelzorgers in de omgang met de persoon 
met dementie en om meer greep te krijgen op de situatie. 
En dan kan er ruimte ontstaan om ook te focussen op po-
sitieve dingen, om samen leuke en ontspannende dingen 
te doen, te genieten, eens hartelijk te lachen. Want hoewel 
het tegenstrijdig lijkt, kan de confrontatie met dementie 
ook nieuwe kansen betekenen: herstel van kwetsuren uit 
het verleden, ontdekken van onbekende talenten, hechtere 
banden met familieleden ontvouwen,…. 

Meer info: 
www.dementie.be
www.dementie.be/memo
www.alzheimerliga.be
www.jongdementie.info
www.omgaanmetdementie.be 

Karen De Meerleer
Psycholoog Panal vzw

‘Rol van de mantelzorgers’,
het vierde minisymposium binnen het jaarthema

‘palliatieve zorg en dementie’.



NACHTZORG LEUVEN

Nachtzorg Leuven is ontstaan in 2009 als pluralistisch 
project tussen verschillende thuiszorgdiensten, vrijwil-
ligersorganisaties en woonzorgcentra. Iedere zorgbehoe-
vende persoon vanaf 60 jaar binnen het arrondissement 
Leuven kan een beroep doen op het zorgaanbod van 
Nachtzorg.
 
Nachtzorg heeft als doelstelling mantelzorgers te ontlas-
ten in hun zorg voor oudere zorgbehoevende personen. 
Mantelzorger zijn is vaak een “voltijdse job”, 24u op 24, 
7 dagen op 7. Nachtzorg biedt de noodzakelijke adem-
ruimte en rustperiodes aan de mantelzorger, zodat deze 
de zorg voor zijn of haar partner, ouder of familielid 
beter kan volhouden. Op deze manier streven we er ook 
naar om de zorgbehoevende zolang mogelijk thuis te 
laten wonen in zijn vertrouwde omgeving. 

Het zorgaanbod van Nachtzorg bestaat uit drie moge-
lijkheden afhankelijk van de thuissituatie en de zorg-
behoefte van de cliënt. De zorgvrager kan een beroep 
doen op hulp aan huis door een ervaren vrijwilliger 
(inslapende nachten) of een gediplomeerde verzorgende 
(wakende nachten). Een verblijf ’s nachts in een woon-
zorgcentrum vormt de derde optie. Welke zorgvorm het 
meest aangewezen is, wordt bepaald in onderling over-
leg tussen de cliënt, de mantelzorger en de coördinator 
van Nachtzorg. Er wordt gestreefd naar zorg op maat 
voor ieder persoon. Elke aanvraag wordt besproken tij-
dens een kosteloos huisbezoek door de coördinator.
 
Nachtzorg kan geboden worden van 22 uur ’s avonds 
tot 7.00 uur ’s morgens en kost 25 euro per nacht. Een 
uitbreiding van de uren is mogelijk mits een kleine 
meerprijs. Sommige ziekenfondsen hebben een terug-
betalingsregeling. De dienstverlening beperkt zich tot 
3 nachten per week. Uitzonderingen kunnen steeds be-
sproken worden met de coördinator. 

Voor meer informatie en aanvragen kan je terecht op de 
website www.nachtzorg.be, bij de coördinatoren Caris-
sa Vets en Eva Guelinckx op het nummer 016/24.20.93 
of mailadres leuven@nachtzorg.be.  

Dat er bij heel wat mensen nood is aan ondersteuning 
tijdens de nachturen, blijkt uit de cijfers van het afge-
lopen jaar. In 2015 werden er 93 cliënten geholpen, 
wat staat voor 3471 nachten in totaal. Een ploeg van 
24 verzorgenden, 39 vrijwilligers en 8 woonzorgcentra 
heeft dit samen kunnen realiseren. Door de toenemen-
de vraag naar Nachtzorg zijn we steeds op zoek naar 
bijkomende vrijwilligers, vooral in de regio Kortenaken, 
Geetbets, Linter, Zoutleeuw en Landen. Personen die 
zich aangesproken voelen, mogen steeds contact opne-
men.   

Citaat verzorgende:
“Het zware aan de job is dat we dikwijls bij de cliënt 
komen als deze palliatief is en deze persoon moeten we 
snel loslaten. Dit is zwaar, maar familie is ons zo dank-
baar, dat het een motivatie is om door te zetten.”

Citaat doorverwijzer:
“Thuiszorg kan pas goed lopen als alle schakels goed in-
een passen. Het nachtzorgteam is het schakeltje dat de 
cirkel sluit.”

Citaat mantelzorger:
“Veel dank voor de nachtzorg bij mijn echtgenoot. 
Ondanks zijn verwardheid, merkt hij dat hij in z’n ver-
trouwde omgeving is. Dit geeft hem gemoedsrust in 
deze moeilijke en misschien laatste fase van zijn leven.”

Carissa Vets 
Coördinator Nachtzorg Arrondissement Leuven

Steun Palliatieve Zorg
Heel wat schenkers maken gebruik van het recht op fiscale aftrek voor giften in geld. 
Wij zijn iedereen die onze werking steunt zeer dankbaar.
Dankzij deze bijdragen kunnen wij onze zorgverlening optimaliseren en ook 
niet-gesubsidieerde zorgaspecten uitbouwen.
Voor stortingen vanaf 40 euro kan Panal vzw een fiscaal attest uitreiken.

Rekeningnummer Panal vzw: BE82 7364 0127 0068 

Hartelijk dank !

Panal vzw is ook gemachtigd om bij testament legaten, duolegaten en schenkingen te 
ontvangen. Voor meer informatie hierover, kan u onze brochure ‘Uw bijdrage maakt wel 
degelijk het verschil’ aanvragen of contact opnemen met uw notaris.



Ondersteunende materialen MBE 

De spuitdrijver
Indien het voor de palliatieve patiënt niet meer mogelijk 
is om medicatie via de mond te nemen, door slikproble-
men, bewustzijnsstoornissen, enz..., kan er bij Panal een 
spuitdrijver uitgeleend worden. Een spuitdrijver is een 
mechanische pomp die met behulp van een veersysteem 
de stamper van een gevulde wegwerpspuit langzaam 
voortduwt. Op de spuit wordt een verlengleiding be-
vestigd die in verbinding staat met een subcutane naald 
of katheter. Het apparaat zit in een draagtas dat de pa-
tiënt door middel van een riem kan dragen. Op deze 
manier krijgt de patiënt continu, op een eenvoudige en 
veilige wijze de juiste medicatie onderhuids toegediend 
volgens het afgesproken tijdsschema. Zo kan pijn- en 
symptoomcontrole geoptimaliseerd worden.
De spuitdrijver wordt uitgeleend aan patiënten thuis en 
eveneens in thuisvervangende situaties, zoals een woon-
zorgcentrum, instellingen voor personen met een be-
perking en psychiatrische verzorgingstehuizen. 
Een spuitdrijver kan enkel opgestart worden op vraag 
van de huisarts. Op dat ogenblik zal de verpleegkundig–
consulent van de multidisciplinaire begeleidingsequipe 
(MBE) een aantal vragen stellen i.v.m. de medische si-
tuatie, de tot nu toe gebruikte medicatie, de medicatie 
die met de spuitdrijver zal toegediend worden en welke 
informatie de patiënt en familie al heeft gekregen. Even-
tuele alternatieven kunnen ook besproken worden. 
Het plaatsen van een spuitdrijver gebeurt steeds na 
voorafgaand overleg binnen de MBE. Bij complexe si-
tuaties overlegt de huisarts-consulent van de MBE met 
de huisarts van de patiënt. De spuitdrijver wordt ter 
plaatse gebracht door de verpleegkundig–consulent van 
de MBE. Ook voor het nodige reservemateriaal, zoals 
spuiten, leidingen, naalden, reservebatterij e.d. wordt 
gezorgd. Hiervoor wordt aan de patiënt een bijdrage 
gevraagd. 
Bij het opstarten van de spuitdrijver geeft de verpleeg-
kundig-consulent de betrokken hulpverlener(s) ter 
plaatse info, advies, technische ondersteuning, …
De opvolging en begeleiding bij het gebruik van de 
spuitdrijver gebeurt door de MBE in nauwe samenwer-
king met de zorgverlener(s) en onder de verantwoorde-
lijkheid van de huisarts. 

Hiervoor vragen we op regelmatige basis feedback over 
de situatie. Eveneens blijven wij telefonisch bereikbaar 
voor vragen en advies. 

De sterrendoos
Deze doos is gericht op kinderen. Ze bevat allerlei mate-
riaal waarmee het kind alleen of samen met een volwas-
sene aan de slag kan gaan. Wanneer kinderen niet onder 
woorden kunnen brengen wat ze voelen, kan de ster-
rendoos hen helpen om met het verdriet en het afscheid 
bezig te zijn en troost te krijgen. 

Bibliotheek
Er zijn een heel aantal informatieve en ondersteunende 
boeken over palliatieve zorg en rouw beschikbaar in 
onze bibliotheek. De catalogus kan geraadpleegd wor-
den via de website: www.panal.be.
Zowel voor de sterrendoos als voor de boeken wordt er 
een waarborg gevraagd.
Verder zijn er nog een aantal werkboekjes, zakboekjes, 
folders en brochures voor kinderen en volwassen die 
kunnen aangekocht worden. Meer informatie over in-
houd, doelgroep en kostprijs vindt u op onze website. 
Uitlenen of bestellen:
Hulpverleners en geïnteresseerden kunnen de biblio-
theek bezoeken op afspraak. Hiervoor kan u contact 
opnemen met de rouwzorgverantwoordelijke en verant-
woordelijke bibliotheek, Karen De Meerleer op 016/ 23 
91 01 (tijdens de kantooruren) of via mail op kdemeer-
leer@panal.be . Ook voor het bestellen van brochures, 
werk- en zakboekjes kan u bij haar terecht. 
Patiënten en familie kunnen langskomen op Panal om 
boeken uit de bib te ontlenen. Zij spreken dit af met de 
verpleegkundig-consulent die hen begeleidt.
De verpleegkundig-consulenten kunnen ook boeken 
uit de bib en de sterrendoos meenemen op hun huis-
bezoeken.

Veerle Massart
Hoofdverpleegkundige

PERSONEELSNIEUWS

Op 1 fabruari startte Petra Heremans als verpleegkundig-consulente in de thuiszorgequipe van Panal. 
Zij is bereikbaar via het gekende telefoonnummer 016 23.91.01 of via pheremans@panal.be.



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 volgt in de komende nieuwsbrief en op onze website www.panal.be.

Het 13de Vlaams Congres Palliatieve Zorg is een organisatie van:



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. 

CURSUS PALLIATIEVE ZORG VOOR GEÏNTERESSEERDEN
EN KANDIDAAT-VRIJWILLIGERS 

Deze cursus is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de palliatieve zorg en voor vrijwilligers in een woonzorg-
centrum, een voorziening voor personen met een verstandelijke beperking of een psychiatrische verzorgings-
instelling. De cursus bestaat uit twee delen, met telkens vier lesnamiddagen. Voor kandidaat-vrijwilligers voor 
de palliatieve thuiszorg (Pallium vzw) of voor een palliatieve eenheid (Heilig Hartziekenhuis Leuven of Sint-
Pietersziekenhuis Leuven) is het volgen van de twee delen van deze cursus een voorwaarde. Andere geïnteres-
seerden kunnen zich desgewenst beperken tot deel 1 van de cursus. 
Personen die zich kandidaat willen stellen als vrijwilliger, nemen best vooraf contact op met Karen De Meerleer, 
vrijwilligersverantwoordelijke bij Panal via kdemeerleer@panal.be of 016-23 91 01.

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

Wij nodigen u graag uit voor het tweede minisymposium: 

ANGST EN DOODSANGST IN DE TERMINALE FASE
Donderdag 19 mei 2016 in de Aula KBC, Brusselsesteenweg 100 te 3000 Leuven

Gastspreker: Dr. Goedele VAN EDOM, doctor in de Godgeleerdheid
en pastor in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden.

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

UPDATE: WETGEVING IN PALLIATIEVE ZORG
Hulpverleners in de palliatieve zorg krijgen vaak te maken met vragen van patiënten over hun rechten, over het 
invullen van wilsverklaringen en over euthanasie. In deze lezing wordt het bestaande juridische kader toegelicht, 
er wordt besproken wat wel en niet wettelijk mogelijk is, welke procedures gevolgd moeten worden en wat 
daadwerkelijk kan worden vastgelegd op papier.

Deze vorming heeft plaats op donderdag 9 juni 2016 van 11u30 tot 14u00 op Panal en is bedoeld voor art-
sen, verpleegkundigen, psychologen, pastores, moreel consulenten, maatschappelijk werkers, ergothera-
peuten, kinesitherapeuten, vrijwilligers,…    
De vorming wordt verzorgd door Herman Nys, hoogleraar Medisch Recht en directeur van het Centrum voor 
Biomedische Ethiek  en Recht, KULeuven.

AROMATHERAPIE IN PALLIATIEVE ZORG
Aromatherapie wordt steeds vaker ingezet als complementaire zorg in verschillende zorgsettings, ook in pallia-
tieve zorg. Aromatherapie kan de patiënt ontspannen, verfrissen, herinneringen van vroeger opwekken, comfort 
bieden en de levenskwaliteit van de patiënt verbeteren. 

Deze vorming heeft plaats op donderdag 21 april 2016 van 13u30 tot 16u30 op Panal en is bedoeld voor 
artsen, verpleegkundigen, psychologen, pastores, moreel consulenten, maatschappelijk werkers, ergothe-
rapeuten, kinesitherapeuten, vrijwilligers,…  

Docent voor deze opleiding is Ellen Hageman, verpleegkundige op de Palliatieve Zorgeenheid van UZ Leuven.


