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Eindtermen palliatieve zorg  
voor artsen
Eind vorig jaar schreef de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België 
een advies over de opleiding in de palliatieve zorg aan de faculteiten genees
kunde in België (www.academiegeneeskunde.be/adviezen). 
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Dit document verwijst naar de opmer
kelijke stijging van het aantal chroni
sche zieken als gevolg van veroude
ring van de bevolking en de effectiviteit 
van de geneeskunde voor acute aan
doeningen. Zo zouden in het jaar 2017 
meer dan 20.000 patiënten met een 
progressieve gevorderde levensbe
perkende ziekte palliatieve zorg nodig 
hebben.

Het advies heeft tot doel het vereiste 
expertiseniveau in palliatieve zorg in 
ons gezondheidssysteem te bepalen, 
de desbetreffende eindtermen voor 
de master in de geneeskunde op te 
stellen en bijkomende aanbevelingen 
te geven voor de ontwikkeling van 
deskundige palliatieve zorg.

Dit document brengt in herinnering 
dat de Wereldgezondheids organisatie 
(WHO) palliatieve zorg definieert als 
een benadering die de levenskwaliteit 
verbetert van patiënten en hun fami
lies die worden geconfronteerd met 
de problemen van een levensbeper
kende aandoening, door het voorko
men en verlichten van het lijden, door 
middel van een vroegtijdige identifica
tie en een onberispelijke beoordeling 
en behandeling van pijn en andere 
problemen van lichamelijke, psycho
sociale en spirituele aard.

De WHO verduidelijkt verder dat palli
atieve zorg verlichting biedt voor pijn
klachten en lijden van andere aard, het 
leven eerbiedigt en de dood ziet als 
een normaal proces en deze niet wil 
bespoedigen of uitstellen, de psycho
logische en levensbeschouwelijke 
aspecten respecteert, ondersteuning 

biedt aan patiënt en familie, een 
teamaanpak hanteert en reeds vroeg 
in het ziekteverloop toepasbaar is, in 
combinatie met andere behandelin
gen die gericht zijn op het verlengen 
van het leven.

Het document van de Academie voor 
Geneeskunde wijst erop dat de hui
dige opleiding in palliatieve zorg zeer 
sterk varieert van faculteit tot faculteit, 
in volume, inhoud, structuur en sprei
ding binnen het curriculum. Het advies 
formuleert drie expertiseniveaus en 
eindtermen voor de vorming van palli
atieve zorg in ons gezondheidssys
teem.

Niveau één – palliatieve zorgbenade
ring: alle zorgverleners zouden de 
basisprincipes van palliatieve zorg 
moeten leren en toepassen, niet 
alleen bij het levenseinde, maar ook 
vroeger in het behandelingstraject. 
Het zou een kernvaardigheid moeten 
zijn van elke arts deze zorg te kunnen 
verlenen, zonder te moeten doorver
wijzen naar een in palliatieve zorg 
gespecialiseerde dienst of zorgverle
ner. 

Niveau twee – algemene palliatieve 
zorg binnen het eigen beroepsniveau 
(huisartsen opleiding, specialisatieop
leiding): naast specifieke opleiding 
ook ervaring met deze zorg. Deze ver
schilt naar gelang het specialisatie
niveau: huisarts, oncoloog, cardio 
loog, pneumoloog, gastroenteroloog,  
geriater, … Deze opleiding moet mee 
gedragen worden door postacademi
sche opleidingen en aandacht hebben 
voor multidisciplinaire teamvergade
ringen.

Een minimum aan stress en zorgen,
een maximum aan vreugde en plezier.
Dat in 2018 elke dag de nodige energie mag geven
om een onvergetelijk jaar te beleven.

Het bestuur en de  medewerkers van Panal   
wensen u fijne feestdagen en  
een gezond en voorspoedig 2018.
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Niveau drie – specialisten in pallia
tieve zorg. Het zijn diensten die zich 
uitsluitend wijden aan het verlenen 
van palliatieve zorg, het geven van 
opleidingen in palliatieve zorg en het 
voeren van onderzoek. Zij verlenen 
zorg aan meer complexe en veelei
sende zorgbehoeften. Het zijn gespe
cialiseerde palliatieve zorgdiensten 
die multidisciplinair bemand zijn onder 
leiding van een gespecialiseerd arts, 
dit zowel in de thuiszorg (bv. Panal) als 
in het ziekenhuismilieu.

Veel aandacht wordt in dit advies 
besteed aan de eindtermen die 
bereikt moeten worden na de artsen
opleiding van zes jaar.

• Pijn en symptoomcontrole door toe
passen van de principes van pallia
tieve zorg, de beoordeling van hun 
effectiviteit en het beheer van de zorg.

• Communicatie over de dood en het 
sterven. Dit gaat over de diagnose en 
het verwachte ziekteverloop, over de 
mogelijkheden van beleid en dit in 
begrijpelijke taal met eerbied voor de 
waarden en de levensbeschouwing 
van de patiënt en zijn familie. 
Aandacht ook voor de omstandighe
den waarin zo’n gesprekken plaats
vinden en voor het vervolg dat hier
mee gepaard gaat.

• Kennis omtrent het identificeren van 
verandering van de behandelings
doelen, bv. van curatieve naar pallia
tieve zorg met accent op levenskwa
liteit en tijdig inzetten van terminale 
zorg met focus op een zachte dood 
en ondersteuning van de familie. Dit in 
nauw overleg met patiënt en familie.

• Alle artsen, zowel huisartsen als spe
cialisten, dienen vertrouwd te zijn 
met het opstellen van Advanced 
Care Planning waarbij de voorkeuren 
van patiënt en familie worden bijge
houden, en dat deze zo nodig worden 
doorgegeven als de zorgverlening 
wijzigt.

• Artsen dienen kennis te hebben en 
zich bewust te zijn van hun persoon
lijke zorgethiek en hun limieten, en 
een aangepaste en blijvend hoge 
professionele zorgattitude na te stre
ven.

• Het vlot kunnen werken in teamver
band en interdisciplinair – zowel met 
artsen onderling, als met ander zorg
verleners  is een essentieel instru
ment in de integrale zorgverlening bij 
palliatie zowel in de thuiszorg als in 
het ziekenhuis.

Dr. Dominique Dewilde
Voorzitter PANAL 

Palliatieve thuiszorg … en nu?
Dit najaar bracht de Federatie 
Palliatieve Zorg Vlaanderen een 
nieuwe folder en een nieuwe bro
chure uit. Beide  worden verdeeld 
door de netwerken.

De folder is gericht 
aan de bevolking 
en geeft informa
tie over palliatieve 
thuiszorg, zowel 
aan de patiënt zelf 
als aan de mantel
zorger. Je vindt in 
de folder informa
tie over het pallia
tief statuut, de 
financiële tege
moetkomingen en 

de diensten waar op je beroep kan 
doen. Voor mantelzorgers is er 
informatie over premies en over de 
mogelijkheden van zorgverlof. Al  
deze informatie is ook digitaal terug 
te vinden via www.palliatief.be.

De brochure is uitgebreider en ver
telt wat palliatieve zorg is, wat ter
minale zorg is en wat het belang 
van vroegtijdige zorgplanning is. De 
hoofdmoot is echter de organisatie 
van palliatieve zorg. Hoe is deze in 
Vlaanderen georganiseerd? De 
brochure overloopt de verschil
lende plekken waar iemand kan 
verblijven (thuis, in een woonzorg
centrum, in het ziekenhuis, op een 
palliatieve zorgeenheid of een dag
centrum) en welke vorm van pallia
tieve ondersteuning er mogelijk is. 
Tot slot legt de brochure ook uit 
wat een netwerk (zoals Panal vzw) 
en wat de Federatie Palliatieve 
Zorg Vlaanderen bieden. Op de 
laatste pagina’s vind je een over
zicht van de 15 netwerken pallia
tieve zorg in Vlaanderen.

› Op 1 januari 2018 ging collega Lieve De Smet met pensioen. Lieve 
werkte 15 jaar bij Panal, waarvan 10 jaar als hoofdverpleegkun
dige van de MBE.  Wij wensen haar veel vreugde en geluk in deze 
nieuwe levensfase en moedigen haar aan om met volle teugen te 
genieten van de vrije tijd.

› Na 22 jaar trouwe en zorgzame aanwezigheid, beëindigt Vic Van 
Roy zijn mandaat als bestuurder bij Panal. Wij zijn hem bijzonder 
dankbaar voor zijn jarenlange engagement en  betrokkenheid en 
wensen hem veel succes met zijn toekomstige projecten.

› Lieve De Smet verwelkomde op 30 november 2017 haar kleindoch
tertje Millie.  

PERSONEELSNIEUWS

INFO VOOR PATIËNTEN

INFO VOOR MANTELZORGERS
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Vermoeidheid bij kanker in  
de palliatieve fase
Vermoeidheid bij kanker is een aanhoudend, subjectief gevoel van uitputting 
dat in verband staat met kanker of met de behandeling ervan, en dat inter
fereert met het dagelijks functioneren. Vermoeidheid bij kanker verschilt van 
normale vermoeidheid door de intensiteit, duur en beleving. Vermoeidheid bij 
kanker is intenser dan de vermoeidheid die men na inspanning ervaart,  
reageert niet of nauwelijks op rust of slapen, en is zo overweldigend dat de 
patiënt er niet kan aan ontsnappen.

MEDISCHE RUBRIEK

Kankergerelateerde vermoeidheid 
kent verschillende uitingsvormen en 
dimensies:

• lichamelijke vermoeidheid (bv. 
zwakte, het niet in staat zijn tot het 
verrichten van lichamelijke inspan
ning) 

• mentale vermoeidheid (bv. concen
tratie en geheugenstoornissen, 
moeite met denken, beslissingen 
nemen) 

• emotionele vermoeidheid (bv. snel 
geïrriteerd zijn, emotionele labiliteit, 
verminderde interesse en motivatie)

VOORKOMEN

Vermoeidheid komt voor bij 40 tot 100 % 
van patiënten met gemetastaseerde 
ziekte, afhankelijk van de wijze waarop 
vermoeidheid gedefinieerd en geme
ten wordt. Gemiddeld heeft 74 % van 
de patiënten last van vermoeidheid. In 
de laatste twee weken voor het over
lijden is dit 86 %. Vrouwen lijken meer 
vermoeidheid aan te geven dan 
mannen en jonge patiënten uiten 
meer vermoeidheid dan oudere pati
enten. Het voorkomen van vermoeid
heid bij ouderen wordt echter onder
schat, omdat ze zelf vaak denken dat 
de vermoeidheid gerelateerd is aan 
hun leeftijd.

Bij patiënten met andere levensbe
dreigende ziektes (AIDS, hartfalen, 
COPD en nierfalen) komt vermoeid
heid in vergelijkbare mate voor (54 tot 
87 % van de patiënten).

PATHOFYSIOLOGIE

De pathofysiologie van kankergerela
teerde vermoeidheid is grotendeels 
onbekend. Er wordt verondersteld dat 
de vermoeidheid primair gerelateerd 
is aan de onderliggende ziekte en/of 
de behandelingen (primaire ver
moeidheid). Daarnaast dragen bijko
mende lichamelijke en psychosociale 
factoren bij aan de intensiteit van de 
vermoeidheid (secundaire vermoeid
heid). Vanuit de hypothese dat ver
moeidheid een paraneoplastisch  
verschijnsel is, net zoals bv. gewichts
verlies en anemie, wordt een rol voor 
cytokines naar voor geschoven. 
Cytokines kunnen door de tumor 
geproduceerd worden, vrijkomen uit 
omliggende weefsels als gevolg van 
interactie met de tumor, of vrijkomen 
uit monocyten en macrofagen tijdens 
de behandeling met chemo of radio
therapie. Naast aanwijzingen voor het 
bestaan van een chronische ontste
kingsreactie, zijn er eveneens veran
deringen in het serotoninemetabo
lisme en een ontregeling van de 
hypothalamushypofysebijnieras 
gevonden. Deze veranderingen 
zouden door cytokines veroorzaakt 
kunnen zijn.

OORZAKEN 

Er zijn diverse factoren gerelateerd 
aan het voorkomen en de ernst van 
vermoeidheid bij kankerpatiënten. 
Meestal komen verschillende factoren 
tegelijkertijd voor. Van de volgende 
factoren is bekend dat zij verband 
houden met het optreden en de ernst 
van de vermoeidheid:

Tumorgerelateerde factoren: 

• aard van de onderliggende tumor. Zo 
geeft het nietkleincellig longcarci
noom meer vermoeidheid dan 
andere vaak voorkomende tumoren. 

• stadium van de ziekte. Patiënten met 
gemetastaseerde ziekte zijn meer 
vermoeid dan patiënten met lokaal 
gevorderde ziekte. Patiënten met 
een operabele primaire tumor zijn 
het minst vermoeid. 

• tumorgeïnduceerde complicaties: 
anemie, elektrolytenstoornissen, 
dehydra tatie, cachexie, orgaanfalen, 
koorts, infectie, trombose, longem
bolie,..

Comorbiditeit: hypothyroïdie, diabe
tes mellitus, COPD, cardiovasculaire 
aandoeningen

Psychosociale factoren: angst, 
depressie, slaapstoornissen

Iatrogene factoren: behandeling op 
zich, medicaties

Lichamelijke factoren: pijn, dyspnoe 
zijn het sterkst gecorreleerd met ver
moeidheid

BELEID EN BEHANDELING

Het beleid wordt bepaald door de 
ernst van de klachten die de patiënt 
heeft. Een oorzakelijke behandeling 
zal overwogen worden indien dit zinvol 
is binnen de context van de ziekte en 
de prognose van de patiënt of indien 
dit de beste symptoomcontrole met 
zich meebrengt.

Alle geneesmiddelen worden met 
hun generische naam vernoemd.

Als de vermoeidheid in belangrijke 
mate lijkt te zijn veroorzaakt door de 
onderliggende tumor, wordt systemi
sche therapie overwogen. Deze 
beslissing – meestal gaat het om hor
monale of chemotherapie – moet 
worden genomen aan de hand van de 
te verwachten responskansen en de 
kans op bijwerkingen. 
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Als de vermoeidheid in belangrijke 
mate lijkt te zijn veroorzaakt door 
behandeling met chemotherapie, 
immunotherapie of ‘small molecules’, 
dan wordt het stoppen of wijzigen van 
de behandeling overwogen aan de 
hand van de ernst van de vermoeid
heid, het nog te verwachten verloop 
van andere symptomen en de reactie 
van de tumor op de behandeling. 

Behandeling van anemie: 

• zo mogelijk oorzakelijke behande
ling, bijvoorbeeld behandeling van 
ijzer, foliumzuur of vitamine B12
deficiëntie. 

• bloedtransfusie: omdat de relatie 
tussen vermoeidheid en het 
Hbgehalte niet rechtlijnig is, is een 
eenduidige grens waaronder 
getrans fundeerd wordt niet aan te 
geven. In de praktijk wordt een trans
fusie vaak gegeven bij klachten en 
een Hbgehalte < 10 g/dl. Belangrijk 
is het effect van de transfusie op de 
vermoeidheid te evalueren, zodat bij 
een nieuwe daling van het Hb duide
lijk is of hernieuwde transfusie effec
tief zal zijn. Door het snelle effect van 
een transfusie, is deze vaak erg 
bruikbaar om patiënten op korte ter
mijn te ondersteunen. 

• erytropoëtineanalogica: erytropoë
tine alpha 40.000 IU 1x per week s.c., 
erytropoëtine beta 30.000 IU 1x per 
week s.c. of darbapoëtine alpha 2,25 
microgram/kg 1x per week of 6,75 
microgram/kg 1x per drie weken s.c. 
in geval van anemie tijdens behan
deling met chemotherapie. Als het 
Hb boven de 12 g/dl stijgt, wordt ery

tropoëtine (tijdelijk) gestaakt. Erytro
poëtines zijn tegenaangewezen voor 
kankergerelateerde anemie zonder 
gebruik van chemotherapie. Bij deze 
patiënten staat de veiligheid ervan 
ter discussie vanwege het verhoogd 
risico op trombose en daardoor 
mogelijk een negatief effect op de 
overleving.

Behandeling van elektrolytstoornis-
sen: 

• hypercalcemie: 3 tot 4 l 0,9% NaCl/24 
uur, gevolgd door pamidronaat 90 
mg I.V. of zoledroninezuur 4 mg I.V. 

• hyponatremie: afhankelijk van de 
oorzaak kan gekozen worden voor 
vochtbeperking of toediening van 
zout via zoutcapsules, extra zouttoe
voeging aan de sondevoeding of het 
infuus, intraveneus of als hypoder
moclyse met NaCl 0,9 %. 

Behandeling van dehydratatie. 

Bij gewichtsverlies: behandeling van 
de onderliggende oorzaak zo mogelijk 
(bv. slokdarmstenose). Als er sprake is 
van metabole afwijkingen ten gevolge 
van het anorexiecachexiesyndroom 
en een levensverwachting van enkele 
maanden of langer, kan behandeling 
met megestrolacetaat 480800 mg 
dagdosis p.o. worden overwogen. 
Hiermee kan op korte termijn ook de 
vermoeidheid verminderen. Bij langer 
gebruik verdwijnt het effect op de ver
moeidheid echter weer. Bij een kor
tere levensverwachting kan behande
ling met corticosteroïden worden 
overwogen. Energieverrijkte voeding 
is hierbij niet zinvol. 

Behandeling van comorbiditeit zoals 
hypothyroidie, bijnierschorsinsufficiën
tie, hartfalen, COPD.

Bij een onderliggende depressie: 
gesprekstherapeutische ondersteu
ning of antidepressiva. 

Bij slaapstoornissen: bevorder een 
regelmatig slaapwaakritme door het 
bespreken van strategieën die het 
slaapwaakritme bevorderen. Stimu
le rende middelen, zoals cafeïne, ver
mijden. Slechte slapers zijn soms extra 
gevoelig voor stimulerende middelen. 
Laat ook overdreven alcoholgebruik 
vermijden. Adviseer ontspanningsacti
viteiten, behandel gerelateerde facto
ren zoals pijn en jeuk. Bij onvoldoende 
resultaat: kortdurende behandeling 
met kortwerkende benzodiazepines. 

Bij bijwerkingen van geneesmidde
len: herevalueer de noodzaak van 
po tentieel vermoeidheidsinducerende 
of bevorderende geneesmiddelen 
zoals psychofarmaca, antihistaminica 
en bètablokkers, en schrap deze 
geneesmiddelen waar mogelijk.

Bij onderliggende symptomen zoals 
bv. pijn of dyspnoe wordt gericht oor
zakelijke en symptomatische therapie 
gestart. Bij opstart van opioïden moet 
worden gelet op eventuele nieuwe 
bijwerkingen, die de vermoeidheid 
kunnen beïnvloeden. 

Voor u gelezen en samengevat uit 
Pallialine.be

Dr. Johan Coppens 
Huisartsconsulent

VERSLAG EAPC 2017
15th World Congress  
of the European Association  
for Palliative Care
 

CONGRES

Van 18 mei tot 20 mei 2017 hebben we 
deelgenomen aan het internationale 
congres palliatieve zorg dat plaats
vond in Madrid, de hoofdstad van 
Spanje.

Door de centrale ligging, de geschie
denis en haar belang voor de financi

ele sector wordt Madrid beschouwd 
als de belangrijkste stad van het land. 
Hoewel de stad een zeer druk ver
keersnet heeft en het op twee na 
grootste metronetwerk van Europa, 
hebben de meeste wijken hun oor
spronkelijke sfeer en eigenheid deels 
weten te behouden.

Dit congres gaf ons de unieke oppor
tuniteit om te netwerken en zowel 
kennis als ervaringen te delen met 
hulpverleners van over heel Europa.

Het programma voorzag dagelijks ple
naire lezingen m.b.t. wetenschappelijke 
studies over diverse thema’s. De 
bovenverdieping van het congrescen
ter was voorbehouden voor posterpre
sentaties. We konden dagelijks in klei
nere groepen over een vastgelegd 
onderwerp ervaringen uitwisselen.

Over de ganse wereld kent palliatieve 
zorg een belangrijke groei binnen de 
gezondheidszorg.

Tijdens het openingsmoment verge
leek prof. Diane Meier uit Amerika 
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Hospice De Klaproos
Binnen woonzorgcentrum Huize Nazareth start een nieuw zorginitiatief 
Hospice ‘De Klaproos’. In een huiselijke omgeving wil Hospice ‘De Klaproos’ 
mensen waardig laten sterven in de best mogelijke omstandigheden. Hierbij 
beogen we een verbetering van de levenskwaliteit van onze gasten en hun 
naasten. De persoonlijke levenssfeer en de wensen van de gasten staan 
voorop in onze zorgverlening door professionele medewerkers en vrijwilli
gers. We werken vanuit een totaalzorg waarbij fysieke zorg, psychologische 
en emotionele ondersteuning, sociale begeleiding en spirituele opvang 
aangeboden wordt. Een multidisciplinair team van zorgverleners staat in 
voor het comfort en de levenskwaliteit van onze gasten. Ook familieleden 
en/of naasten worden begeleid. Dit met respect voor de eigenheid, levens
visie, wensen, en met behoud van autonomie.

De hospice beschikt over twee gemeubelde kamers die voldoende rust en 
privacy garanderen. Elke gast heeft een eigen kamer, waar ook een naaste 
kan overnachten. De kamers zijn comfortabel ingericht en er kunnen dier
bare spullen van thuis worden meegenomen om een persoonlijke sfeer te 
creëren. Er is mogelijkheid om in een stille ruimte tot rust of gebed te komen. 
Er is een woonkamer met piano en wat literatuur ter ontspanning of verdie
ping. Samen met onze groep vrijwilligers slagen we erin om zorg te bieden 
in een warme omgeving.

‘De Klaproos’ is geïnspireerd op de liefdevolle zorg van een overleden 
medewerkster in WZC Huize Nazareth, Frie Dirix. Haar fascinatie voor klap
rozen, willen wij vandaag verder zetten in het logo en de zorgvisie van 
Hospice ‘De Klaproos’. Een klaproos ziet er teer en kwetsbaar uit, maar ook 
sterk en veerkrachtig. Ze kan zelfs op een schrale bodem groeien en mee
bewegen met een windvlaag. In onze zorg willen we onze gasten kwaliteits
volle dagen bieden en een comfortabel stervensproces. We willen onze 
gasten en hun naasten bijstaan in de kwetsbaarheid van de laatste levens
fase en het stervensproces. 

Meer info: hospice.deklaproos@fracarita.org, www.alexianentienen.be

Jij doet er toe, omdat jij jij bent

Je doet er toe tot de laatste minuut van je leven,

en wij zullen al het mogelijke voor je doen

Niet alleen om je te helpen rustig te sterven, 

maar om je te helpen leven tot je sterft. 

Cicely Saunders

‘ieders recht op palliatieve zorg’ met 
‘het hebben van een smartphone’. 
Bijna iedereen is in het bezit van een 
smartphone, een tendens die men 
ook wil zien binnen de palliatieve zorg 
voor wat betreft het recht op die zorg.

We hebben verspreid over verschil
lende dagen kennis genomen van stu
dies en/of lezingen omtrent pijn, het 
gebruik van chemotherapie of radio
therapie in palliatieve setting, oplei
ding van hulpverleners binnen een 
woonzorgcentrum (blijkt dat elk land 
zijn eigen specifieke noden heeft), 
hartfalen, multiorgaanfalen, verande
ringen in medicatiegebruik bij geme
tastaseerde carcinomen, emotionele 
ondersteuning van tieners die een 
ouder verloren aan kanker,...

Er werd naast palliatieve zorg ook 
aandacht gegeven aan de preventie 
van burnout bij verpleegkundigen.

Genoemde risicofactoren: weinig 
werkervaring (minder dan 10 jaar), 
slechte werkomstandigheden, lang
durige psychologische stress (depres
sie), jonge leeftijd (jonger dan 35 jaar), 
laag salaris en een hoog opleidingsni
veau.

Kenmerkend voor burnout is o.a. 
afname van werkefficiëntie, mogelijk 
negatieve impact op andere colle
ga’s/patiënten met toename van 
communicatieconflicten, verminderd 
verantwoordelijkheidsgevoel.

Uit een studie (Kaunas Nursing 
Hospital, Lithuania) bleek duidelijk het 
belang van efficiënt werken en het 
inplannen van multidisciplinair over
leg. Tijdens deze momenten kan er 
gepraat worden over ieders beleving 
omtrent een situatie en hoe hiermee 
om te gaan, hoe om te gaan met werk
gerelateerde stress en te werken aan 
zelfvertrouwen.

Als conclusie omtrent palliatieve zorg 
kan men stellen dat de ontwikkeling 
ervan een succesverhaal is. Met een 
schoorvoetende start begin jaren ‘80 
en een strijd om erkenning kan de pal
liatieve sector vandaag wereldwijd 
terugblikken op honderden palliatieve 
hulpverleners en een financiering 
door de overheid zowel intra als 
extramuraal. Vandaag wordt de pallia
tieve zorg in zijn benadering van de 
patiënt en zijn omgeving vaak 
genoemd als een voorbeeld voor de 
gehele gezondheidszorg.

Verslag: 
Petra Heremans en Muriel Luyckx

  Verpleegkundigconsulenten
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Palliatief bed in  
woonzorgcentrum SintBernardus 
(Bertem) 
De uitbouw van palliatieve zorg heeft in het woonzorgcentrum SintBernardus te Bertem 
een lange weg afgelegd. Reeds in de jaren ’90 werd een start gemaakt met het naden
ken over en het ontwikkelen van palliatieve zorg in de ouderenzorg. Wat is palliatieve 
zorg in de chronische ouderenzorg? Welke bewoners in het woonzorgcentrum zijn 
palliatief en waarom (niet)? Welke gevolgen heeft dit voor de zorg aan bewoners? Hoe 
zorgen we voor een goede communicatie met de bewoner zelf, de familie, de huisarts, 
alle medewerkers binnen een team? … 

OUDERENZORG

Doorheen de jaren werden verschil
lende initiatieven genomen om pallia
tieve zorg op een kwaliteitsvolle 
manier uit te bouwen o.a. door vor
ming en opleiding te voorzien voor de 
medewerkers, door de samenwerking 
met Panal en huisartsen, en dit alles 
binnen de visie op huiselijkheid en 
onderhandelde zorg. Onderhandelde 
zorg is in dialoog gaan over wat bewo
ners belangrijk vinden en hoe zorgver
leners daaraan kunnen tegemoetko
men. 

Dit heeft, samen met het concept van 
“ActinPas” (= handvatten voor het ver
zorgen van zwaar zorgbehoevende 
mensen met aandacht voor comfort 
van bewoner en medewerker), door
heen de jaren geleid tot een kader 
voor ondersteuning en begeleiding 
van bewoners, dat ook breder gaat 
dan palliatieve zorg. In de chronische 
ouderenzorg is “goede palliatieve 
zorg” wellicht ook niet anders dan 
gewoon “goede zorg”. 

Enkele voorbeelden: 

• Voorrang op de wachtlijst voor oude
ren met een palliatief statuut. 

• Een traject van gesprekken over 
vroegtijdige zorgplanning, startend 
van voor de verhuis van een nieuwe 
bewoner naar het woonzorgcentrum. 

• Ethisch overleg. 

• Interdisciplinair samengestelde 
teams van verpleeg en zorgkundi

gen, ergo en kinesitherapeut en ani
mator voor het bieden van comfort
zorg op alle vlakken. Elke discipline is 
een onmisbare schakel in het team. 

• Respect voor keuzevrijheid, autono
mie, waardigheid,... 

• Uitbouw van comfortzorg op alle 
vlakken. 

• Doorheen de jaren opgebouwde 
ervaring met pijnbestrijding en 
symptoomcontrole. 

• Ondersteuning van bewoners en hun 
directe familie door psychologen en 
een spiritueel zorgverlener. 

• Grote aandacht voor daginvulling, 
vertrekkend vanuit het levensverhaal 
van de bewoner en het opzetten van 
een impliciet aanbod. 

• … 

Waar vroeger de meeste bewoners in 
het woonzorgcentrum kwamen 
wonen omwille van een chronische 
fysieke hulpbehoevendheid en/of 
een psychische problematiek zoals 
dementie merken we echter de laat
ste tijd dat er zowel meer ouderen met 
een palliatief statuut naar het woon
zorgcentrum komen wonen en dat er 
daarbij meer mensen zijn met een 
oncologische pathologie en een 
beperkte levensverwachting. We 
willen hierop inspelen door een 
“acuut” bed te voorzien voor pallia
tieve zorg. Sommige palliatieve pati

enten kunnen immers niet terecht op 
een palliatieve eenheid, willen niet in 
een ziekenhuisomgeving verblijven of 
kunnen niet tot het einde thuis blijven 
wonen. Soms wordt de zorg voor de 
omgeving te zwaar, ontbreekt de 
nodige ondersteuning of is er nood 
aan meer sociale contacten. 

Het palliatief bed bevindt zich op 
wooneenheid Het Kuipersveld, en de 
bewoner neemt deel aan het gewone 
dagelijkse leven van de wooneenheid. 
Een bewoner kiest zoveel mogelijk 
zelf hoe de dag verloopt: Wanneer 
wens je op te staan? Eet je graag 
samen met andere bewoners of liever 
op je kamer? Wens je een douche te 
nemen op de kamer of liever een bad 
in de gemeenschappelijke badkamer 
(al dan niet met hulp),… Ben je graag 
samen met andere bewoners of heb 
je eerder nood aan rust, op de kamer? 
Een bewoner kan dit zelf invullen. Wij 
stappen mee in het ritme. 

Familie of vrienden zijn van harte 
welkom. Zij zijn een belangrijke part
ner in het dagelijks leven in het woon
zorgcentrum en dit in verschillende 
aspecten: overleg, bezoek, meehel
pen in de zorg,… Er is voor hen de 
mogelijkheid te overnachten en een 
warme maaltijd te krijgen. 

Voor de medische zaken wordt er 
samengewerkt met de eigen huisarts 
van de bewoner, bijgestaan door de 
coördinerend en raadgevend arts van 
het woonzorgcentrum. Aangezien het 
palliatief bed werd opgezet in overleg 
met zowel het UZ Gasthuisberg, het 
Heilig Hart ziekenhuis als Panal 
kunnen we, waar nodig, ook op hen 
beroep doen. 

Voor meer informatie:  
palliatievezorg@stbernardus.be  
016/49 08 11 (vraag naar Kathleen 
Sterckx of sociale dienst)
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Verslag minisymposium
Op donderdag 12 oktober 2017 ging 
het derde minisymposium door in 
de reeks van ‘oncologische proble
matieken in palliatieve zorg’.

Spreker van deze avond was prof. 
dr. Hans Wildiers, medisch onco
loog in UZ Leuven en hoogleraar 
aan de faculteit geneeskunde van 
de KU Leuven. 

Prevalentie

In België worden jaarlijks ongeveer 
10.000 nieuwe patiënten met borst
kanker geregistreerd, m.a.w. 1 op de 
10 vrouwen krijgt deze diagnose.

Het is de meest voorkomende vorm 
van kanker bij vrouwen en uiteinde
lijk zal ongeveer 20% eraan overlij
den. 

België is koploper in Europa qua 
voorkomen. Een duidelijke oorzaak 
is er niet, men vermoedt dat geneti
sche factoren een belangrijke rol 
spelen. 

Oorzaken en symptomen

Dé oorzaken die borstkanker doen 
ontstaan, zijn er niet. Bij het meren
deel van patiënten is er dan ook 
geen precieze oorzaak vast te stel
len. Wel zijn er bepaalde risicofac
toren die de kans op deze ziekte 
doen toenemen.

De leeftijd is de meest voorko
mende risicofactor, vrouwen rond 
de 32 jaar hebben een gemiddeld 
laag risico, vrouwen boven de 70 
jaar daarentegen hebben een hoog 
risico. 

Bepaalde hormonale omstandig-
heden geven ook een verhoogd 
risico zoals het nemen van hormo
nale substitutie, je eerste kind na je 
30e hebben gekregen, je eerste 
maandstonden hebben gekregen 
vóór 12 jaar of pas na je 55ste in 
menopauze.

Erfelijke risicofactoren zijn eerder 
zeldzaam, slechts 10 % van alle 
borstkankers.

Overige risicofactoren: moeder of 
zus die borstkanker heeft (gehad), 
drager zijn van het gen ‘BRCA’ of de 
consumptie van 2 5 glazen alcohol 
per dag. 

Gelukkig hebben we weet van ook 
een aantal beschermende factoren: 
het geven van borstvoeding, een 
gezond gewicht en voldoende 
beweging, het baren van meerdere 
kinderen en het verwijderen van de 
eierstokken voor de leeftijd van 35 
jaar.

Een aantal tekenen die op borst
kanker kunnen duiden: een putje 
(intrekking) in het borstoppervlak, 
een knobbeltje in de borst, pijn in de 
borst, bloederig tepelvochtverlies 
of tepelintrekking.

In België doet men aan screening 
d.m.v. mammografie en dit om de 2 
jaar bij alle vrouwen tussen 50 en 69 
jaar. Hierdoor is er 20% minder 
borstkankersterfte, maar soms ten 
koste van vals positieven en over
behandeling.

Behandeling: multidisciplinair 
borstzorgprogramma

De behandeling van borstcarcino
men vereist een nauwgezette coör
dinatie tussen verschillende medi
sche en paramedische disciplines. 
De therapeutische strategie wordt 
daarom nooit door één arts beslist, 
de patiënten worden besproken in 
een Multidisciplinair Oncologisch 
Consult (MOC). Daarbij zijn artsen uit 
verschillende disciplines betrokken 
samen met experten uit andere 
vakgebieden (zoals verpleegkundi
gen, psychologen, diëtisten, kinesit
herapeuten, …).

Zo wordt de behandeling telkens 
zoveel mogelijk individueel afge
stemd, waarbij o.a. de volgende ele
menten meewegen: 

• het type kanker (hormoongevoelig 
of niet)

• het stadium bij de diagnose (lokale 
tumor: 95% bij de diagnose of uit
gezaaid: 5% bij de diagnose); 

• de algemene gezondheidstoe
stand van de patiënt.

Er bestaan diverse behandelin
gen die afzonderlijk of in combinatie 
worden toegepast:

• chirurgie (borstamputatie of borst
sparend);

• chemotherapie;

• radiotherapie (vermindering van 
lokaal herval met 75%);

• immunotherapie is beloftevol 
maar de kankercellen slagen erin 
om het immuunsysteem te omzei
len;

• hormoonbehandeling (aanmaak 
van oestrogenen stilleggen);

• doelgerichte behandelingen zijn 
de toekomst.

Bij lokale (ter hoogte van de borst 
en de klieren rondom de borst) 
borstcarcinomen geneest 70% met 
enkel een operatie, 30% ontwikkelt 
dan toch nog uitzaaiingen in de 
jaren nadien.

Door een preventieve nabehande
ling (bestraling, chemo, antihor
moontherapie) kan 85% genezen.

Uitgezaaide borstcarcinomen zijn 
ongeneeslijk maar niet onbehan
delbaar.

Het doel van de therapie is de 
levenskwaliteit zo lang mogelijk 
handhaven met zo weinig mogelijk 
nevenwerkingen en de levensduur 
verlengen, soms tot 20 jaar.

Juist gebruik van chemotherapie 
kan de levensduur en de kwaliteit 
van het leven aanzienlijk verbete
ren.

Goede uitleg over de voor en 
nadelen van de therapie is van groot 
belang.

De behandeling is soms een lang 
proces voor de patiënt met af en toe 
crisismomenten waarbij een goede 
ondersteuning cruciaal is.

Verslag: Petra Heremans
Verpleegkundigconsulent
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De minisymposia van 2018  
hebben als rode draad: 

‘Zorg voor ouderen in palliatieve zorg’

Wij nodigen u graag uit  
voor het eerst minisymposium: 

DE KUNST VAN  
HET OUDER  

WORDEN
Donderdag 15 maart 2018 

UC Leuven-Limburg, aula 4 E 1.09, 
Hertogstraat 178 te 3001 Heverlee

Gastspreker: Prof. dr. Luc VAN DE VEN,  
klinisch psycholoog in UZ Leuven 

Aanvang om 20.30 uur. De kostprijs bedraagt 25 euro.  
Accreditering voor artsen aangevraagd in de rubriek 6 

– ethiek en economie.

CURSUS  
PALLIATIEVE ZORG  

VOOR GEÏNTERESSEERDEN EN 
KANDIDAATVRIJWILLIGERS 

Deze cursus is bedoeld voor alle geïnteresseerden in palliatieve zorg en 
voor kandidaat-vrijwilligers  in de thuiszorg, op een palliatieve eenheid, in 
een woonzorgcentrum, een voorziening voor personen met een verstan
delijke beperking of een psychiatrische verzorgingsinstelling.
De cursus bestaat uit twee delen. Voor kandidaatvrijwilligers voor de 
palliatieve thuiszorg (Pallium vzw) of voor een palliatieve eenheid (Heilig 
Hartziekenhuis Leuven of UZ Leuven Campus SintPieter) is het volgen van 
de twee delen van deze cursus een voorwaarde. Andere geïnteresseerden 
kunnen zich beperken tot deel 1 van de cursus. 
Personen die zich kandidaat willen stellen als vrijwilliger, nemen best 
vooraf contact op met Karen De Meerleer op 01623 91 01 (tijdens de kan
tooruren) of kdemeerleer@panal.be.   

De cursus start op donderdag 19 april 2018 en loopt telkens van 13.30 
tot 16.30 uur op Panal, Waversebaan 220 te 3001 Heverlee. De kostprijs 
bedraagt 100 euro per deel.

PICT  
(Palliative Care Indicator Tool)

Dinsdag 20 februari 2018  
van 14.00 tot 16.00 uur

Panal, Waversebaan 220, 3001 Heverlee

De PICT is een praktisch instrument dat bruikbaar is in ziekenhuizen, woon
zorgcentra en in de thuissituatie. Het ondersteunt zorgverleners om tijdig 
in dialoog te treden met de patiënt en zijn naasten over de toekomstige 
zorg. Door de differentiatie in zorgnoden is een getrapte zorg mogelijk 
waarbij de zorg maximaal op de patiënt kan afgestemd worden. 
De vorming wordt verzorgd dr. Gert Huysmans, huisarts en voorzitter 
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

De doelgroep zijn palliatief referenten van woonzorgcentra, verpleeg-
kundigen, psychologen, pastores, moreel consulenten, sociaal werkers, 
ergotherapeuten, kinesitherapeuten, zorgkundigen, vrijwilligers, …

De kostprijs bedraagt 35 euro.
MEER INFO  

INSCHRIJVEN
 
Voor meer informatie over deze opleidingen kan u onze 
vormingsbrochure raadplegen op www.panal.be of bel
len tijdens de kantooruren op het nummer 016-23 91 01.

Inschrijven voor bovenstaande vormingen kan bij voor
keur online op onze website www.panal.be bij ‘netwerk’ 
of aan de hand van het inschrijvingsformulier in de  
vormingsbrochure.

Je kan annuleren tot veertien dagen vóór 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. 

BASISCURSUS  
PALLIATIEVE ZORG

De volgende basiscursus palliatieve zorg voor profes-
sionele hulpverleners start op 16 januari 2018.

De lessen hebben plaats op dinsdagnamiddag van 
13u15 tot 16u30 op Panal, Waversebaan 220 te 3001 
Heverlee. De kostprijs bedraagt 440 euro.

De basiscursus palliatieve zorg omvat tien lesnamid
dagen. Diverse aspecten van palliatieve zorg worden 
toegelicht: inleiding in palliatieve zorg, communicatie, 
pijn en symptoomcontrole, psychosociale aspecten, 
omgaan met rouw, medisch begeleid sterven, samen
werken, terminale zorg en praktische info omtrent het 
overlijden. 

DIGITALE  
NIEUWSBRIEF
Vanaf december 2017 zal Panal Nieuws ook digitaal 
beschikbaar zijn. 

Indien u de nieuwsbrief graag digitaal toegestuurd krijgt (in 
plaats van de papieren versie), gelieve dan een mailtje met 
uw gegevens te sturen naar vragen@panal.be.


