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Vormingsbrochure 2017

Bij het begin van het academiejaar stelt Panal haar vormingsbro-
chure voor het jaar 2017 voor. Panal heeft als opdracht de pal-
liatieve zorgcultuur te stimuleren en uit te bouwen binnen het 
arrondissement Leuven, dit onder meer door vorming en opleiding. 
Men vindt onze vormingsinitiatieven voor 2017 terug in de aange-
boden vormingsbrochure die u weldra toegestuurd krijgt en ook 
kan raadplegen op onze website www.panal.be.

De vormingsbrochure richt zich tot allerhande zorgverleners. 
Tot (huis)artsen en verpleegkundigen, maar evenzeer tot andere 
zorgverleners, pastores, mantelzorgers, vrijwilligers en geïnteres-
seerden. Bij de verschillende vormingsinitiatieven in de brochure 
worden meestal doelgroepen aangegeven, wat niet belet dat ieder-
een welkom is.

Er is de Basismodule Palliatieve Zorg die opnieuw zowel in het 
voorjaar als in het najaar geprogrammeerd is. Deze basismodule 
behandelt uitvoerig de verschillende thema’s van palliatieve zorg: 
wat is palliatieve zorg?, de organisatie van palliatieve zorg in Vlaan-
deren, de verschillende deelaspecten (wetgeving, thuiszorgpremie, 
palliatief verlof, de werking van de Multidisciplinaire Begeleidings-
equipe (MBE) etc.). Komen ook uitvoerig aan bod: symptoom- en 
pijncontrole bij palliatieve zieken, het concrete samenwerken met 
de diverse hulpverleners, de MBE, de mantelzorgers en de familie, 
communicatie- en psychosociale aspecten, omgaan met ziekte en 
rouw, medisch begeleid sterven en tenslotte het overlijden en con-
creet te zetten stappen. 
Naast de basismodule is er de Vervolmakingsmodule Palliatieve 
Zorg die bedoeld is voor wie de basismodule reeds volgde. Hier 
worden specifieke deelaspecten aangeboden zoals vroegtijdige zorg-
planning, (klein)kinderen betrekken bij palliatieve zorg, omgaan 
met emotionele pijn, met zingeving en spirituele pijn, ethische 
vraagstellingen en hoe deze hanteren, medische problemen bij 
pijn- en symptoomcontrole.

De minisymposia focussen op “Oncologische problematieken in 
palliatieve zorg”. Zij worden op verschillende plaatsen in ons ar-
rondissement georganiseerd. Voor artsen wordt accreditering aan-
gevraagd in rubriek 6 ethiek en economie. Op het programma 
staan: spijsverteringscarcinomen, respiratoire carcinomen, borst-
carcinomen en hoofd- en halstumoren. Goed om weten is dat 70 
% van de palliatieve patiënten van de MBE een oncologische diag-
nose heeft. 

Daarvan zijn 26,5% spijsverteringstumoren, 23,8 % respiratoire 
organentumoren, 9,4 % borstcarcinomen en 5,2 % lip- en mond-
holte/farynx tumoren. Meer details zijn te vinden in de vormings-
brochure 2017 en op de website www.panal.be . 

Een speciaal aanbod dit jaar betreft de vorming “Dialoog met 
zorgvragers binnen transculturele zorg” welke onder de vorm van 
een workshop doorgaat op donderdag 4 mei 2017 op Panal. Deze 
workshop wil een basisinzicht verschaffen in de gevoeligheden in 
zorg bij zorgvragers uit verschillende culturen en religies. Er wordt 
ingegaan op de persoonlijke en cultureel (religieus) geïnspireerde 
manier van omgaan met slecht nieuws, trauma, pijn, lijden  en 
nakend levenseinde in verschillende culturen en religies (Chris-
telijk, Joods, Moslim, Boeddhistisch) en hoe daarmee in dialoog 
gaan. Doelgroep zijn artsen, verpleegkundigen, psychologen, pas-
tores, moreel consulenten, sociaal werkers, …

Een andere workshop behandelt het actuele thema “Levensmoe-
heid bij ouderen”. Deze vorming wordt gegeven door dr. Anne 
Beyen, geriater in het H. Hartziekenhuis te Tienen en lid van de 
werkgroep “Palliatieve zorg en geriatrie” van de Federatie Pallia-
tieve Zorg Vlaanderen. 

Er is een aanbod op 27 september 2017 “Comfortzorg als middel 
in de palliatief-terminale fase”, gegeven door kinesitherapeut Jo 
Declercq  en op 13 juni 2017 “Urgenties in palliatieve zorg”  kun-
dig verzorgd door prof. dr. Johan Menten, dr. Barbara Vantroyen 
en dr. Lucas Ceulemans. 

Tenslotte geeft Panal de tweedelige cursus “Palliatieve zorg voor 
geïnteresseerden en vrijwilligers”, met negen lesmomenten op dins-
dag namiddag van 13u30 tot 16u30 in het voorjaar 2017. Het vol-
gen van deze cursus is een voorwaarde voor kandidaat-vrijwilligers 
voor de palliatieve thuiszorg (Pallium vzw) of voor de palliatieve 
eenheid (Heilig Hartziekenhuis of UZ Leuven campus Sint Pieter). 

Graag ook uw aandacht voor het Toneelstuk  “Amazone” dat door-
gaat op 27 april 2017 op Panal. Amazone is een gedurfd, het taboe 
voorbij, eenvoudig en pakkend humoristisch, klein, maar propvol 
voelend toneel, dat het thema borstkanker en zijn beleving aan-
pakt. Na de voorstelling volgt een nabespreking met acteurs en 
deskundigen.

dr. Dominique Dewilde 
Voorzitter Panal vzw
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In het vorige Panal Nieuws vond je het verslag van Anne Sin-
tubin over de Studiedag Levensmoeheid van 23 april van de 
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen door de werkgroep Page 
(palliatieve zorg en geriatrie). Hier werd stilgestaan bij de ter-
minologie, de redenen van levensmoeheid en de zorgvuldigheid 
waarmee we levensmoeheid exploreren vanuit een holistische 
zorgvisie.
Een recent artikel van de werkgroep Page over levensmoeheid 
bij ouderen is te vinden op de website www.pallatief.be en geeft 
een brede kijk over deze problematiek.
In dit artikel wil ik ‘levensmoeheid’ benaderen vanuit een prag-
matisch standpunt als arts, frequent betrokken bij deze materie. 
In wat volgt gebruiken we de term levensmoeheid zoals gede-
finieerd door E. Delbeke en aanvaard door de werkgroep Page:
“Onder levensmoeheid verstaan we psychisch lijden ten gevolge van 
een combinatie van medische en niet-medische factoren waardoor 
een persoon geen of slechts gebrekkige levenskwaliteit ervaart en de 
dood boven het leven verkiest”. 
In deze definitie is de aanwezigheid van ‘lijden’ een noodzakelijk 
kenmerk om van ‘levensmoeheid’ te spreken. En we hebben het 
hier over de oudere populatie in een woonzorgcentrum.
Wanneer er sprake is van levensmoeheid zonder vraag naar le-
vensbeëindiging, gaan we levensmoeheid exploreren, proberen 
het lijden te verzachten, maar terzelfdertijd starten met vroeg-
tijdige zorgplanning. Dit is een proces waarbij de wensen, ver-
wachtingen etc. van de oudere bevraagd worden en zo mogelijk 
in specifieke behandelingsrichtlijnen vertaald worden.  Ouderen 
verzekeren dat zij te allen tijde kunnen rekenen op kwaliteits-
volle zorg en optimale comfortzorg, kan reeds veel gemoedsrust 
geven.
Wanneer levensmoeheid gepaard gaat met een reële vraag naar 
euthanasie, moet naast de exploratie van de levensmoeheid ook 
de euthanasievraag getoetst worden aan de wettelijke voorwaar-
den. Twee belangrijke vragen (naast de andere voorwaarden) 
dienen we ons als arts te stellen: Is de medische situatie uitzicht-
loos? Is de situatie voor de patiënt ondraaglijk?
De uitzichtloosheid van de medische situatie vraagt om een pro-
fessioneel oordeel.  Enkele vragen kunnen ons hierbij helpen: 
welke behandelopties en zorgperspectieven zijn er nog moge-
lijk? Is het onwaarschijnlijk dat de toestand nog verbetert? Is elk 
alternatief onhaalbaar voor de oudere patiënt?
Ten tweede toetsen we het begrip ‘ondraaglijk’. De term ver-
wijst naar de subjectieve beleving van de patiënt. Hij alleen kan 
voor zichzelf de ondraaglijkheid ervaren en moet de behande-
lende arts hiervan overtuigen.
Eigenlijk moet je als arts/zorgverlener het ‘lijden aan het leven’ 
kunnen invoelen als existentieel lijden, het totale verlies van zin-
geving, het smachten naar de dood als uitweg voor het lijden en 
de onmogelijkheid voor elk ander alternatief.
Vaak zitten we in een grijze zone: de situatie is medisch gezien 
niet uitzichtloos, maar de patiënt weigert elk behandelvoorstel 
en ervaart zijn situatie als ondraaglijk. Een behandeling weige-
ren is een recht voor elke patiënt (wet patiëntenrechten 2002) 
op voorwaarde dat hij door de arts goed geïnformeerd is over 
de mogelijke gevolgen van zijn weigering. Langs de andere kant 
kan de arts ook afzien van een euthanasie-uitvoering wanneer 
hij vindt dat er nog reële behandelingsopties mogelijk zijn (recht 
van de arts om euthanasie te weigeren cfr. Euthanasiewet 2002).

MEDISCHE RUBRIEK

Levensmoeheid bij ouderen. Een pragmatische aanpak.

Soms zijn er nog behandelopties die de levenskwaliteit kunnen 
verbeteren. Zo zien we soms levensmoeheid als symptoom van 
een depressie welke met geschikte medicatie en psychologische 
en sociale ondersteuning kan opklaren. In andere situaties kan 
de levensverwachting omwille van reeds aanwezige fysieke 
aftakeling  zo beperkt  zijn dat een medische interventie geen  
betere levenskwaliteit meer geeft en een euthanasieverzoek 
wettigt.
Gezien de complexiteit van de materie, is het meer dan wen-
selijk dat we ons als arts (in alle situaties) goed omringen met 
de nodige expertise vooraleer een euthanasieprocedure op te 
starten. Het is belangrijk om niet direct te focussen op de 
euthanasievraag, maar steeds een grondige exploratie van de 
situatie te doen. Het is niet verkeerd om de patiënt te wijzen 
op de wettelijke voorwaarden waaraan zowel hij als de arts zich 
moeten houden. Eerlijke communicatie wordt ook verwacht 
van de arts die een euthanasie uitvoeren niet ziet zitten.  Hij 
moet de patiënt hiervan tijdig op de hoogte stellen. Verwach-
tingen scheppen die nadien niet ingelost kunnen worden leidt 
tot een vertrouwensbreuk met de zorgverlener. Heldere 
communicatie van meet af aan voorkomt conflicten.
Wanneer zowel de uitzichtloosheid als de ondraaglijkheid de 
wettelijke toetssteen hebben doorstaan, kan de wettelijke pro-
cedure opgestart worden. Waar de wet bij een niet direct  
verwacht overlijden het advies geeft om minstens een maand 
te wachten tussen verzoek en uitvoering van euthanasie, kan 
bij levensmoeheid een grondige exploratie veel meer tijd 
vragen. Ook dit wordt best van meet af aan met de patiënt (en 
zijn omgeving) besproken om een serene benadering mogelijk 
te maken.
In een woonzorgcentrum liggen de zaken vaak moeilijker 
omwille van de impact van een euthanasie op de medebewo-
ners en de zorgverleners. De behandelende arts kan hier best 
contact opnemen met de CRA en samen bekijken welke de te 
volgen procedures zijn binnen het woonzorgcentrum. Daar-
naast bestaat de wettelijke plicht om het behandelend zorg-
team tijdig over een euthanasieverzoek in te lichten.
Wanneer er een palliatief supportteam aanwezig is, moet dit 
team betrokken worden in de uitklaring en opvolging van 
de procedure van een euthanasieverzoek (advies Orde). Bij 
levensmoeheid waar vooral het psychisch lijden op de voor-
grond staat, is het advies van experten in de materie vereist. 
Naast de tweede arts moet er ook een derde arts (specialist in 
de materie) geraadpleegd worden. Soms kunnen de adviezen 
van de tweede en de derde arts tegenstrijdig zijn. De behande-
lende arts kan meerdere artsen raadplegen, het is mijn inziens 
ook belangrijk om de ervaring en visie van het betrokken zorg-
team van de patiënt te bevragen, zij staan vaak het dichtst bij 
de patiënt.
Uiteindelijk is de behandelende arts verantwoordelijk voor de 
beslissing om een euthanasie uit te voeren en dit volgens de regels 
van de kunst. Hierbij kan hij beroep doen op technische en 
morele ondersteuning van zowel Leifartsen, palliatieve art-
sen als collega’s met de nodige ervaring.

Dr. Johan Coppens
Equipearts Panal vzw



VERSLAG MINISYMPOSIUM 

Dr. Goedele van Edom is van opleiding doctor in de God-
geleerdheid en werkt als pastor in het Imeldaziekenhuis 
in Bonheiden en als vrijwillig wetenschappelijk mede-
werkster aan de KU Leuven. Zij is schrijfster van het boek 
“Bang voor kanker. Hoe kun je helpen?” en dat is ook het 
thema waarover zij op donderdag 19 mei een uiteenzetting 
gaf. 

Wanneer mensen de diagnose krijgen van kanker, klinkt 
dat voor hen als een doodsvonnis, ondanks het feit dat 
meer dan de helft geneest. Dr. Van Edom geeft volgende 
definitie van doodsangst: “Een normale emotionele reac-
tie uitgelokt door het besef (van de mogelijkheid) van het 
eigen sterven, waarachter veelal tal van vrezen schuilgaan 
die zich niet alleen uitstrekken over verschillende tijdsmo-
menten (voor, bij en na de dood), maar ook over verschil-
lende dimensies van de mens (de lichamelijke, psychische, 
spirituele en contextuele dimensie).” Belangrijk hierbij is 
dat abstracte doodsangst kan geconcretiseerd worden in 
verschillende vrezen, waardoor ze meer hanteerbaar én 
beheersbaar worden. De vrezen kunnen in kaart worden 
gebracht door hen op te delen volgens dimensie en tijds-
moment. Een volgende stap is het nagaan wat er aan de 
verschillende vrezen te doen valt. Uiteraard is het niet mo-
gelijk om aan alle vrezen iets te doen, maar als men al een 
deel kan aanpakken, geeft dit in elk geval een verminde-
ring van de doodsangst. 

Er zijn tientallen oorzaken waardoor doodsangst kan ont-
staan. Binnen de persoonsgebonden oorzaken is er ener-
zijds de visie op het eigen leven, anderzijds de visie op 
de eigen dood. De visie op het eigen leven houdt onder 
andere in dat mensen gaan terugblikken op het leven en 
de balans gaan opmaken van de keuzes die ze hebben ge-
maakt. Als de balans doorslaat naar het negatieve en er 
schuldgevoelens opduiken, geeft dit aanleiding tot méér 
doodsangst. Een fragment uit de film “Wit” laat zien hoe 
het hoofdpersonage Vivian terugblikt op haar eigen hou-
ding als leerkracht naar haar medeleerlingen, en hoe ze 
spijt heeft. Dit leidt tot intens verdriet en angst bij haar. 
Bij de visie op de eigen dood, speelt de betekenis die men 
verleent aan de dood, een rol. Als men de dood als bete-
kenisvol ziet (vb. het voortleven in het hiernamaals of het 
één worden met de kosmos), neemt de doodsangst af. De 
dood ervaren als betekenisloos (vb. verdwijnen in het niets 
of de dood als grote onbekende) leidt tot méér doodangst. 
Binnen de contextgebonden oorzaken is er het ziekenhuis 
als technologische organisatie met een sterke focus op 
medisch-technisch vlak, maar met gebreken op vlak van 
communicatie en belevingsgerichte organisatie. Langdu-
rige onzekerheid over een definitieve diagnose, 

het mislopen van afspraken, tegenstrijdige informatie en 
onvoorziene complicaties zijn een voedingsbodem voor 
doodsangst. 

Doodsangst leidt tot een aantal gevolgen op verschil-
lende vlakken. Er kunnen slaapstoornissen (slapeloosheid 
door niet kunnen inslapen of doorslapen) of nachtmer-
ries ontstaan. De slaap wordt soms ook “de kleine dood” 
genoemd. Sommigen beschrijven dat ze overledenen zien 
(“sterfbedvisioenen”), dit kan worden verklaard als “nor-
male reacties van normale mensen op de verwerking van 
het verlies van de vanzelfsprekendheid van het bestaan”. 
Deze ervaringen leiden echter niet steeds tot doodsangst, 
voor sommigen is het effect niet beangstigend, maar eer-
der steunend en geruststellend. Kwaadheid bij een patiënt 
kan een manier zijn om de angst te onderdrukken. In een 
fragment uit de film “Fifty-fifty” zien we hoe een jonge 
man met kanker overspoeld wordt door woede tijdens een 
autorit met zijn vriend. Hij beseft ineens dat hij misschien 
nooit de kans zal krijgen om zijn felbegeerde rijbewijs te 
halen en dwingt zijn vriend om hem de sleutels van zijn 
auto te overhandigen zodat hij zelf het stuur kan overne-
men. Een gevolg op spiritueel vlak kan zijn dat mensen 
gaan marchanderen met God, als een soort onderhande-
len met het noodlot (vb. “als ik mag blijven leven tot de 
geboorte van mijn kleinkind, dan zal ik elke week naar de 
mis gaan”). 

In haar boek beschrijft dr. Van Edom een dertigtal strate-
gieën om doodsangst te verlichten. Deze strategieën kun-
nen worden teruggebracht tot drie wegen van begeleiding: 
crisis- en levensbegeleiding, structurele en sociale begelei-
ding, spirituele en religieuze begeleiding. Tijdens dit sym-
posium stelt zij een aantal van deze strategieën voor. 

Stimuleer mensen om hun angst te uiten. Bij het opkrop-
pen van angst, zoekt deze een weg naar buiten op een ne-
gatieve manier vb. via nachtmerries, sociale isolatie, .. Om 
angst te kunnen uiten, is het nodig de angst te zien en te 
benoemen. “Zien” betekent erkenning geven aan de per-
soon en zijn verhaal. Het voorzichtig benoemen van de 
angst, geeft mensen vervolgens de gelegenheid om, als ze 
dit willen, erover te praten. Belangrijk hierbij is een veilige 
ruimte te scheppen voor de ander. De grondhoudingen 
van Carl Rogers (onvoorwaardelijke aanvaarding, empa-
thie en authenticiteit) kunnen hierbij helpen. Mensen 
maken vaak gebruik van verhullende symbooltaal om de 
dood bespreekbaar te maken en af te toetsen of de hulp-
verlener wel openstaat voor dit thema. Een adequate reac-
tie van de hulpverlener is laten verstaan dat men de sym-
booltaal begrijpt. Naast praten kunnen ook andere wegen 
helpen om de doodsangst te doorleven zoals schilderen, 
beeldhouwen, ..

“Doodsangst bij mensen met kanker. Hoe kun je helpen?”
door dr. Goedele Van Edom. 



Maak de angst concreet en mobiliseer krachtbronnen. Een 
volgende strategie is om de angst op te delen in hanteer-
bare vrezen, na te gaan wat eraan te doen valt en dit via 
een concreet plan in de praktijk te brengen. Krachtbron-
nen zoals sociale steun, geloof, relaxatie, zelfvertrouwen, 
… kunnen worden aangeboord en een belangrijke buffer 
vormen. 

Laat ze hun verhaal vertellen. Door mensen op verhaal te 
laten komen, kunnen ze wat orde scheppen in een chaoti-
sche situatie en vinden ze soms zin in wat hen overkomt.
 
Werk samen aan mooie herinneringen. Door brieven te 
schrijven, een herinneringsdoos te maken, de eigen uit-
vaart voor te bereiden, een testament op te stellen, … kun-
nen mensen een “identiteit na de dood” opbouwen. Dit is 
ook helpend voor kinderen die betrokken zijn. 

Ondersteun de betekenisverlening aan de dood. 

Vergroot het zelfvertrouwen. Samen met de patiënt op 
zoek gaan naar wie de persoon nog steeds is naast zijn 
ziekte, welke rollen hij nog steeds vervult in het leven, over 
welke eigenschappen hij nog steeds beschikt. 
Zoek samen naar zin. Samen op zoek gaan naar realisti-
sche doelen in het leven, helpen de situatie beter te (ver)
dragen. Volgens V. Frankl zijn er drie bronnen van zin om 
uit te putten: creatief zijn, op zoek gaan naar schoonheid 
en goedheid om je aan op te trekken en proberen iets aan 
je ingesteldheid te veranderen. 
Blijf mensen nabij. Sociale steun is een buffer tegen angst 
en de nabijheid van een vertrouwd persoon kan rust ge-
ven. 

Het boek “Bang voor kanker. Hoe kun je helpen?” is uit-
gegeven bij Lannoo en verkrijgbaar in de boekhandel. 
Er is ook een uitleenexemplaar in de bibliotheek van 
Panal. 

Karen De Meerleer
Psycholoog Panal vzw

“Niet te jong voor verlies. Kinderen en jongeren betrekken
bij palliatieve zorg”: brochure, kinderboek en

vernieuwde website.

De brochure “Niet te jong voor verlies - Kinderen en jon-
geren betrekken bij palliatieve zorg.” (uitgegeven bij de 
FPZV) is een wegwijzer voor ouders, familieleden en hulp-
verleners. Zij worstelen vaak met allerlei vragen als een kind 
of jongere te maken krijgt met een palliatieve situatie in de 
omgeving. De brochure bevat informatie en concrete tips 
voor ouders en andere sleutelfiguren: Hoe vertel ik dat opa 
niet meer kan genezen of mama naar huis komt uit het zie-
kenhuis om te sterven? Welke reacties kan ik van mijn kind 
verwachten? Hoe kan ik mijn kind best ondersteunen? 
Wanneer moet ik mij zorgen maken? Waar krijg ik meer 
informatie en hulp? De brochure is recent herdrukt en bij die 
gelegenheid uitgebreid met een extra hoofdstuk: Hoe praten 
met kinderen over euthanasie?
Verkrijgbaar bij Panal vzw (€ 1).

Het kinderboek “Een bed bij het raam” (Sylvia Vanden 
Heede en Jan De Kinder, uitgeverij Lannoo) brengt het ont-
roerende verhaal van een jongetje wiens mama maar niet 
beter wordt. “Stan is ook al eens ziek geweest. Zijn keel deed 
pijn. Hij mocht met een dekentje op de bank en mama bracht 
hem aardbeienyoghurt en chocolade-ijs. De dokter kwam en gaf 
hem een drankje dat naar kersen smaakte. Daar werd Stan beter 
van. Dat was een beetje jammer, want toen moest hij weer naar 
school.  

Iedereen wordt vroeg of laat beter, maar bij mama duurt het 
lang.” Het boek is geschikt als leesboek voor 8+ of voorlees-
boek voor jongere kinderen.
Verkrijgbaar in de boekhandel of bij Panal vzw (€8).
 
De vernieuwde website www.palliatieve-zorg-en-kinderen.be 
“Niet te jong voor verlies: kinderen en jongeren betrek-
ken bij palliatieve zorg”, biedt informatie, tips en concrete 
handvaten voor ouders, hulpverleners, scholen, … en allen 
die betrokken zijn in de opvang en ondersteuning van kin-
deren en jongeren die geconfronteerd worden met ongenees-
lijke ziekte, afscheid nemen en de dood van een dierbare. De 
tips zijn onderverdeeld in volgende hoofdstukken: Ze zijn 
nooit te klein. Verdriet hoort bij het leven. Loop niet weg. Geef 
ze de kans om afscheid te nemen. Dood maar niet over. Omgaan 
met reacties van anderen. Bijzondere situaties. Kinderen betrek-
ken bij levenseindebeslissingen. Wat helpt? 

Meer info? Karen De Meerleer, psycholoog Panal vzw,
kdemeerleer@panal.be of 016/239101 
(tijdens de kantooruren).



Forum Palliatieve Zorg (Netwerk palliatieve zorg 
Brussel-Halle-Vilvoorde) en Panal vzw organiseren 
van november 2016 tot juni 2017 een opleiding 
voor palliatief referenten in de regio Vlaams-
Brabant. 

Programma
In acht volledige lesdagen maken we de aspirant-
referent palliatieve zorg uit de woonzorgcentra weg-
wijs in de relevante wetgeving en in de (verdere) 
uitbouw van de visie en structuur van palliatieve 
zorg in de organisatie. Er wordt dieper ingegaan 
op coachingsvaardigheden, het organiseren van een 
vorming voor het team, aspecten van rouwzorg, 
voorafgaande zorgplanning, het omgaan met fami-
lie van zorgvragers, enz. Van cursisten verwachten 
we een actieve inbreng aan de hand van onder meer 
casestudies. 
Dag 1. Kennismaking palliatieve zorg in Vlaande-
ren en wetgeving / Functieprofiel van de referentie-
persoon 
Dag 2. Wat is ethiek, wat is mijn ethiek en hoe een 
ethisch zorgoverleg organiseren? 
Dag 3. Inzicht in de eigen zorgcultuurwaarderende 
benadering t.a.v. de organisatie en de cultuur van de 
organisatie / Omgaan met rouw in woonzorgcentra 
Dag 4. Pijn- en symptoomcontrole bij ouderen 
Dag 5. Het ontwikkelen van eigen competenties en 
vaardigheden via het ontwikkelen van coachende 
vaardigheden en diverse modellen van coaching
Dag 6. Hoe vorming organiseren als palliatief refe-
rent en wat heb ik daar voor nodig? 

OPLEIDING VOOR PALLIATIEF REFERENTEN
IN WOONZORGCENTRA

Dag 7. Voorafgaande zorgplanning / Existentiële 
en spirituele zorg 
Dag 8. Zorg voor de zorgende / Omgaan met familie 
van de zorgvrager / Evaluatie opleiding 

Doelgroep: 
Referenten palliatieve zorg, CRA’ s ,… die aan 
het werk zijn in woonzorgcentra binnen de regio 
Vlaams-Brabant en Brussel en die reeds een basis-
cursus palliatieve zorg hebben gevolgd.

Kostprijs: 
550 euro per deelnemer (catering en cursusmateri-
aal inbegrepen). De deelnemers krijgen een aanwe-
zigheidsattest van de vorming.

Lesdagen:
telkens op dinsdag van 09u00 tot 16u00: 
15 november 2016 - 20 december 2016 - 17 januari 
2017 - 14 februari 2017 - 14 maart 2017 - 18 april 
2017 - 23 mei 2017 - 13 juni 2017

Locatie: 
W.E.M.M.E.L.,
expertisecentrum ‘Waardig Levenseinde’, 
J. Vander Vekenstraat 158 te 1780 Wemmel.

Meer informatie en inschrijving via: 
Forum Palliatieve Zorg op 02/456 82 09 
of secretariaat@forumpalliatievezorg.be of online 
via www.forumpalliatievezorg.be 

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.



ZORGCIRKELS JONGDEMENTIE

“Isabelle en Luc maaien samen het gras… Het lijkt een 
lieflijk zomers familietafereel, maar dit verhaal loopt an-
ders.”

Luc is 57 en kreeg zes jaar geleden de diagnose jongde-
mentie. 
Zijn goede vriendin Isabelle maakte zich tweewekelijks 
vrij als buddy om samen met hem ‘Hét ontmoetings-
huis’ klaar te stomen voor de feestelijke opening van de 
Zorgcirkels Jongdementie, die heeft plaatsgevonden op 
14 juni 2016. Luc keek enorm uit naar de start. Alleen 
thuis zijn en weinig om handen hebben, is allesbehalve 
gunstig voor zijn ziekteproces. Hét ontmoetingshuis komt 
dus als geroepen en biedt zijn partner Marleen opnieuw 
wat ademruimte. Luc: ”Ik hoop echt dat er dankzij ‘Hét 
ontmoetingshuis’ fijne uitstappen kunnen georganiseerd 
worden, dat er leuke crea-activiteiten plaatsvinden, dat we 
bv. iets met muziek kunnen doen. Samen koken zie ik ook 
helemaal zitten. Voor een petanquebaan is er zeker nog 
plaats. Kunnen we die niet samen aanleggen?”

Hét ontmoetingshuis biedt jonge mensen met dementie 
en hun mantelzorgers een warme en laagdrempelige thuis-
haven waar ze elkaar kunnen ontmoeten, deelnemen aan 
activiteiten op maat en informatie krijgen. Dit huis is de 
spil van de Zorgcirkels Jongdementie, een uniek project 
in België dat gezinnen geconfronteerd met jongdementie 
zorg biedt van bij de eerste symptomen. Dementie op jon-
ge leeftijd is immers meer dan gewoon wat vergeten. Het 
is een onomkeerbaar aftakelingsproces dat niet alleen je 
eigen leven, maar ook dat van je hele omgeving verandert. 
Uiteindelijk word je helemaal afhankelijk van anderen. 

Een andere zorgcirkel is de sterke eerstelijnshulp. We bren-
gen alle partners uit de eerstelijnszorg samen om de be-
geleiding en zorg af te stemmen op jonge mensen met 
dementie en hun gezin. Deze eerstelijnszorg bezit al een 
stevige basis. Samenwerking opent de deur naar kwali-
teitsverhoging.

Daarnaast zet de zorgbegeleider in op emotionele en 
praktische begeleiding van jonge mensen met demen-
tie en hun familie. Ze is een vaste aanspreek- en vertrou-
wenspersoon. De zorgbegeleider helpt bij integratie en 
afstemming tussen de verschillende partners in diagnos-
tiek, ondersteuning en zorg. Zo realiseren we langdurige 
begeleiding en zorg op maat zowel aan huis als in een 
aangepaste omgeving.

Het dagcentrum en een groepswoning van het woon-
zorgcentrum De Wingerd maken ook deel uit van de 
Zorgcirkels Jongdementie. 

Wilt u graag wat tijd hebben om op krachten te komen, 
zodat uw familielid zo lang mogelijk thuis kan blijven wo-
nen? Bent u op zoek naar gespecialiseerde zorg en advies? 
Het dagcentrum kan hierin een ondersteunende rol spelen 
in samenwerking met de thuiszorg en de huisarts. Tevens 
biedt De Wingerd een groepswoning aan 8 jonge men-
sen met dementie. De personeelsleden van uiteenlopende 
disciplines zorgen voor een aangepast activiteitenaanbod 
individueel en in groep. De woning is ingericht rekening 
houdend met de leeftijd en leefsfeer van de bewoners. 

We geven ondersteuning in de zoektocht naar een buddy. 
Een buddy is een vrijwilliger die op afgesproken tijdstip-
pen tijd vrij maakt voor een persoon met jongdementie om 
samen alledaagse en bijzondere dingen te doen. Hierdoor 
komen jonge mensen met dementie opnieuw meer naar 
buiten en krijgen mantelzorgers meer ademruimte. 

Vanuit de Zorgcirkels bieden we training, intervisie en 
vorming op maat om de competenties bij hulpverleners die 
werken met jonge mensen met dementie aan te scherpen. 
Mensen met jongdementie, mantelzorgers, familieleden, 
studenten, vrijwilligers en buddy’s krijgen eveneens een 
aangepaste vorming.

We organiseren bijeenkomsten voor mensen met begin-
nende dementie, de ontmoetingscirkel. In deze groep 
wisselt men ervaringen uit met lotgenoten. Samen zoeken 
we hoe de deelnemers zich beter in hun vel kunnen voelen. 
Elke bijeenkomst begint met ontspannende oefeningen en 
aansluitend is er een groepsgesprek. Op hetzelfde moment 
vinden de bijeenkomsten “dementie en nu” plaats. Tijdens 
deze sessies doen mantelzorgers kennis en vaardigheden 
op in het omgaan met dementie en krijgt men ruimte om 
te praten met lotgenoten. 

Geraakt door dit verhaal of benieuwd of buddywerking 
iets voor jou is? Neem contact op met Vicky Vermeersch of 
Kristel Denruyter via zorgcirkelsjongdementie@wznd.be 
of 016/29 50 59.

Hét ontmoetingshuis,
’s Hertogenlaan 97 - 3000 Leuven.

Vicky Vermeersch
Coördinator Zorgcirkels



QUIZ PALLIATIEVE ZORG

Panal organiseert jaarlijks heel wat vorming op maat, aange-
vraagd door organisaties in de regio. Vorming op maat wil pre-
cies dat bedoelen wat de term zegt: vorming aangepast aan de 
noden van de vragende partij. We luisteren naar de vormings-
vraag of opleidingsnood van de aanvrager en proberen een 
pasklaar antwoord te bieden. We vertrekken steeds vanuit de 
organisatie zelf: wat leeft er onder de hulpverleners? Wat komt 
er aan bod op de werkvloer? Wat houdt hen bezig? Waar liepen 
ze tegenaan en hoe kunnen wij door middel van vorming hen 
hierin versterken? Panal probeert ook telkens - zowel voor ons 
vaste vormingsaanbod als bij vorming op maat - de vormings-
momenten zo interactief mogelijk te houden. Dit wil eerst en 
vooral zeggen dat we steeds tijd maken voor vragen uit het pu-
bliek en ruimte maken voor het inbrengen van eigen ervarin-
gen. Maar ook allerlei andere werkvormen krijgen hun plaats: 
werken met concrete situaties van op de werkvloer (dichter 
bij de praktijk kan bijna niet), eigen casussen die we kunnen 
presenteren, het gebruik van filmmateriaal, enz. Zo ontstond 
er ook een quiz in palliatieve zorg, waarin we “spelenderwijs” 
toetsen naar de kennis van de deelnemers en verdiepen door 
middel van nabespreking. In dit artikel willen we jullie laten 
proeven van deze werkvorm.

Vraag 1: De termen ‘palliatief’ en ‘terminaal’ betekenen 
hetzelfde. 
     A) Dat is waar. Je kan deze termen door elkaar
         gebruiken. 
     B) Dat is niet waar. Elk van deze termen heeft een eigen 
          betekenis.

Vraag 2: Panal vzw werkt…
     A) Voor palliatieve kankerpatiënten.
     B) Voor palliatieve patiënten in de thuissituatie.
     C) Voor palliatieve patiënten in de thuis- en thuis
          vervangende situatie.

Vraag 3: Als er morfine gestart wordt, gaat de patiënt 
snel achteruit. 
     A) Dat klopt.
     B) Dat klopt niet.
     C) Dat klopt wanneer deze met een spuitaandrijver wordt 
          toegediend.

Vraag 4: Kinderen worden beter niet betrokken bij de pal-
liatieve situatie van één van hun (groot)ouders: “wat niet 
weet, niet deert”.
     A) Dat klopt. Je moet hen daarvoor beschermen.
     B) Dat klopt niet. Kinderen zijn nooit te jong.

Vraag 5: Het rouwproces start pas bij het overlijden van 
de patiënt.
     A) Dat klopt.
     B) Dat klopt niet.

Vraag 6: Als mensen goede palliatieve zorg krijgen, 
verdwijnt hun vraag naar euthanasie.
     A) Eens.
     B) Oneens.

Vraag 7: Een voorafgaandelijke wilsverklaring inzake 
euthanasie…
     A) Kan je invullen als je euthanasie wil aanvragen.
      B) Is een document waarop je invult welke behandelingen 
          je wel of niet meer wil krijgen.
     C) Is enkel geldig in geval van een onomkeerbare coma.

Oplossing: 1|B - 2|C - 3|B - 4|B - 5|B - 6|B - 7|C

Verslag van het 9de World Research Congress of the EAPC
te Dublin van 9 tot 11 juni 2016.

Dit jaar kregen we opnieuw de kans om naar het wetenschap-
pelijk congres te gaan. Het congres telde 940 studies uit 48 
landen. We moesten een keuze maken uit de vele abstracts en 
korte uittreksels van wetenschappelijke onderzoeken, gaande 
van pijnbestrijding tot rouw bij verschillende patiëntengroepen.

We werden de eerste dag warm onthaald door de Irish Associa-
tion for Palliative Care, die dit jaar de organisatie op zich nam. 
Na de voorstelling van het programma, kregen we een snuifje 
mee van de Ierse cultuur met muziek en zang. We dompelden 
ons daarna onder in studies over “specifieke patiëntengroepen” 
zoals kinderen, dementerenden en kankerpatiënten. Er werd 
in de studies aandacht besteed aan zowel de patiënt, de zorg-
verleners als de mantelzorgers in verschillende settings zoals 
thuis, woonzorgcentra en ziekenhuizen.

De volgende dag hebben we ons gefocust op “pijn”. Welke me-
dicatie draagt bij tot optimaal comfort en welke evolutie is er 
binnen de pijnmedicatie? Pijnmeting is een goed instrument 
om pijn op een zo adequaat mogelijke manier aan te pakken 
en om maximaal comfort te bieden. 

Andere aspecten van comfortzorg kwamen ook aan bod zoals 
obstipatie bestrijden, palliatieve sedatie en vroegtijdige zorg-
planning.

Het is interessant te vernemen dat naast echt puur weten-
schappelijk onderzoek, ook aandacht wordt besteed aan de 
andere aspecten van palliatieve zorg. Zo kwam ook rouw aan 
bod. Er werd onderzoek gedaan naar onverwerkte rouw bij 
tieners die als kind (op de leeftijd van 6 tot 9 jaar) gecon-
fronteerd werden met het verlies van een ouder met kanker.

Naast de plenaire en themasessies, werden er ook onderzoe-
ken aan de hand van een poster voorgesteld.

Van dit congres onthouden we dat palliatieve zorg in veel 
verschillende landen bespreekbaar is en dat er steeds verder 
onderzoek wordt gedaan om het comfort van palliatieve pa-
tiënten te maximaliseren.

Lieve De Smet en Catherine Costa
Verpleegkundig-consulenten Panal



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 ‘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. 

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

Wij nodigen u graag uit voor het vierde minisymposium: 

WAT NA HET OVERLIJDEN?
Donderdag 24 november 2016

UPC Kortenberg (activiteiten- en vormingscentrum),  Leuvensesteenweg 517 te 3070 Kortenberg

Gastspreker: Tjeu Leenders, auteur en begeleider bij De Zeven Eiken vzw

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

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en Panal vzw organiseren samen de opleiding:

THERAPEUTISCHE HARDNEKKIGHEID
Donderdag 24 november 2016 van 9u30 tot 16u30

Panal, Waversebaan 220, 3001 Heverlee

Wat is therapeutische hardnekkigheid? Waarom komt dit voor? Wat zijn de gevolgen? Hoe reageer je als zorg-
verstrekker als je ermee geconfronteerd wordt? 
Deze opleiding is bedoeld voor artsen, verpleegkundigen, psychologen, pastores, moreel consulenten, maat-
schappelijk werkers, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, vrijwilligers, …    

De vorming wordt verzorgd door Dr. Lucas Ceulemans, huisarts, praktijkassistent Vaardighedenteam Univer-
siteit Antwerpen, equipearts Palliatief Netwerk Mechelen en voorzitter van de commissie Zorg aan het Levens-
einde bij Domus Medica.

Accreditering is toegekend in de rubriek 6, ethiek en economie, 6 C.P. De kostprijs bedraagt 80 euro.

BASISCURSUS PALLIATIEVE ZORG

De volgende basiscursus palliatieve zorg voor professionele hulpverleners start op 17 januari 2017.

De basiscursus palliatieve zorg omvat tien lesnamiddagen en is erkend in het kader van het betaald educatief 
verlof. De lessen hebben plaats op dinsdagnamiddag van 13.15 tot 16.30 uur 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. 


