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Palliatieve zorg  
is ook afscheid kunnen nemen.
                                

Onlangs las ik in De Standaard een artikel over Hanna Bervoets, vooruitblik-
kend op het grootste aller mysteries: ‘de dood’. Deze Nederlandse schrijfster en 
journaliste schrijft: “Ik zou wel heel graag afscheid willen nemen en mijn 
vrienden schrijven wat ze voor mij betekenen en waarom ik hen mooie mensen 
vind. Niet om het op de begrafenis te laten lezen; misschien zou ik het nu al 
moeten doen. Ik voel heel sterk de drang om die liefde over te brengen, maar 
dat doe je niet in dagelijkse situaties, want daarna ontstaat er een vorm van 
ongemak, omdat je die ander met een groots emotioneel compliment opzadelt 
en die ander dan denkt dat die iets terug moet zeggen. Sterven creëert een 
context voor die biecht. Dus daarom zou ik willen weten wanneer ik ga. Om dat 
in orde te brengen.” 

Zelf – nog goed gezond zijnde – vind 
ik het moeilijk om over de dood na te 
denken. Meer vrees ik dat het einde 
moeizaam en belastend kan zijn. 
Mensen met een bijna-doodervaring 
melden nochtans vaak dat de dood 
niet te vrezen is, wel de weg ernaar 
toe. In palliatieve situaties merken we 
vaak dat sterven een erg vredevolle 
en louterende ervaring kan zijn, zowel 
voor familieleden en betrokkenen als 
voor de stervende persoon. 

Zo is het waardevol tijdig met zichzelf 
in het reine te komen. Met het feit dat 
het leven, ook het eigen leven, eindig 
is. Dit emotionele loslaten vergt ver-
trouwen en inzicht. Het vergt verbon-
denheid met familieleden, naasten en 
vrienden en met de gemeenschap 
waarin men leeft en geleefd heeft. 
Ook voor deze naasten is het waarde-
vol die verbondenheid bij het sterfbed 
te beleven. Afscheid nemen van het 
leven, van de naasten, zowel voor de 
stervende als voor al de andere betrok-
kenen, krijgt dan een veel diepere en 
menselijkere betekenis. Het kan een 
getuigenis - of een testament - zijn van 
liefde en van blijvende aanwezigheid.

Hulpverleners hebben het vaak over 
‘quality of life’ in die laatste levensja-

ren, terecht, maar ik wil ook pleiten 
voor een ‘quality of dying’. Dit betekent 
tijdig plaats maken voor die laatste 
reis om die in zo goed mogelijke 
omstandigheden te kunnen ‘beleven’ 
- wat een juist woord is. Deze tijd is 
broodnodig om na de strijd voor leven, 
die strijd te ruilen voor wat ik wil 
noemen: tijd krijgen om ‘vredevol’ te 
overlijden.

Onlangs mochten we op de Vlaamse 
televisie de reeks ‘Last days’ van Lieve 
Blancquaert bewonderen. Het was 
telkens opvallend hoezeer doden en 
levenden dicht bij elkaar verbonden 
willen blijven. Dat dood en leven in 
groter perspectief één zijn, dat rituelen 
van verbonden-zijn wereldwijd ver-
spreid zijn en in vele vormen bestaan 
en baden in een ‘religieuze’ context.

Begrafenissen hebben in onze maat-
schappij minder dan vroeger een ritu-
ele component en dat is spijtig. Ze zijn 
vaak uitsluitend bedoeld om verdriet 
te lenigen, om herinneringen op te 
halen. Ze moeten evenwel ook kunnen 
getuigen van verbondenheid en blij-
vende aanwezigheid tussen de over-
ledenen en de levenden.

Dr. Dominique Dewilde

Voorzitter Panal

12 maanden gezondheid
52 weken van stil geluk
365 kommerloze dagen
Dit zijn onze wensen voor 2019!

Het bestuur en de medewerkers van Panal wensen u  
fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig nieuw jaar.
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ANGST  
in de palliatieve zorg

MEDISCHE RUBRIEK

Angst  is een gevoel verbonden met 
dreiging van gevaar en onheil. Het 
onderscheid tussen normale en 
pathologische angst bij patiënten met 
een levensbedreigende ziekte wordt 
bepaald door de mate waarin het 
dagelijks functioneren wordt ver-
stoord.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

•  reactieve angst: gevoelens van 
beklemming en vrees als reactie op 
dreigend onheil of gevaar

•  angststoornis door een somatische 
aandoening en/of een middel: 
angst als direct gevolg van een licha-
melijke ziekte of een geneesmiddel

•  (andere) angststoornissen  (zijn 
meestal pre-existent): vormen van 
angst die een hoge lijdensdruk ver-
oorzaken en/of continu aanwezig 
zijn en/of het dagelijks functioneren 
belemmeren

In de palliatieve fase gaat het met 
name om reactieve angst en angst-
stoornissen door een somatische aan-
doening en/of een middel. Angst gaat 
vaak samen met depressie. 

Gevolgen

Uitingsvormen van angst kunnen zijn: 
moeheid, spanning, transpireren,  
hartkloppingen, kortademigheid, dui-
zeligheid, frequente mictie, diarree, 
slikproblemen, rillingen, verhoogde 
prikkelbaarheid en slaapproblemen.

Oorzaken

Reactieve angst kan uitgelokt worden 
door ziektegerelateerde, karakterolo-
gische en existentiële factoren. 
Wanneer de patiënt en zijn naasten 
zich realiseren dat het einde nadert, 
worden ze geconfronteerd met onze-
kerheden en existentiële vragen en 
spelen angsten voor het komende 
lijden, onzekerheid en verlies van con-
trole, autonomie en waardigheid vaak 
een rol.

Een angststoornis door een somati-
sche aandoening en/of een middel 
kan veroorzaakt worden door:

•  pijn

•  kortademigheid; hierbij staat de 
angst om te stikken vaak op de voor-
grond

•  metabole ontregeling, bijv. hypercal-
ciëmie

•  endocriene stoornissen: hyperthy-
reoïdie, carcinoïde tumoren, bijnier-
tumoren

•  hersentumoren of hersenmetastasen

•  medicamenten, o.a. corticosteroïden, 
opioïden, bronchodilatatoren, met-
hylfenidaat, antidepressiva, benzo-
diazepinen (paradoxale reactie), 
ß-blokkers, antiparkinsonmedicatie, 
metoclopramide, haloperidol, 
levome promazine

•  onttrekking van alcohol, benzodia-
zepinen, opioïden, nicotine

•  koorts

•  delier

Diagnostiek 

Diagnostiek gebeurt steeds in functie 
van de prognose.

•  anamnese en lichamelijk onderzoek

•  gebruik van meetinstrumenten, de 
Hospital Anxiety and Depression 
Scale (HADS)

•  eventueel laboratoriumonderzoek of 
CT-scan hersenen

•  eventueel consult van een psycho-
loog of psychiater

Beleid

Indien de angst binnen normale gren-
zen valt, stel de patiënt dan gerust. 
Angst wordt soms echter onvol-
doende behandeld omdat het 
beschouwd wordt als een normale 
reactie en/of omdat gedacht wordt 
dat het niet behandelbaar is.

Behandeling van de oorzaak

•  behandeling van pijn, kortademig-
heid, koorts, delier, hypercalciëmie, 
endocriene stoornissen of hersen-
metastasen

•  aanpassing (dosisvermindering of 
staken) van medicatie

•  bij onttrekking van medicamenten of 
nicotine: hervatten van medicatie of 
nicotinepleister

Niet-medicamenteus

•  Reactieve angst heeft vaak geen 
aparte behandeling nodig. Een luis-
terend oor geeft de patiënt al veel 
lucht en ruimte. Benoem dat gevoe-
lens van angst normaal zijn in de situ-
atie van de patiënt. Bespreek met de 
patiënt welke lichamelijke, psychi-
sche, sociale en existentiële factoren 
van invloed zijn op zijn angst en hoe 
hiermee omgegaan kan worden. 
Geef informatie over het te verwach-
ten ziektebeloop.

•  Zorg voor een veilige omgeving met 
aandacht voor onder- of overprikke-
ling.

•  Bied ademhalings- en ontspannings-
oefeningen aan.

•  Schakel zo nodig een fysiotherapeut 
of geestelijk verzorger in.

•  Overweeg gedragsmatige en cogni-
tieve interventies.
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Medicamenteus

•  indien geen contra-indicaties voor 
benzodiazepines: start met loraze-
pam 3 dd 0,5-2 mg, oxazepam 3 dd 
5-10 mg of alprazolam 2 dd 0,25-1 mg

•  indien niet voldoende effect of  
contra-indicaties voor benzodiaze-
pines: trazodon 25-100 mg a.n. of 
mirtazapine 7,5-30 mg a.n. als slaap-
medicatie

•  als alternatief: quetiapine 12,5-25 mg 
a.n., olanzapine 2,5-5 mg a.n. of  
haloperidol 0,5-2 mg a.n.

•  bij angststoornis of een combinatie 
van angst en depressie: SSRI’s, bijv. 
citalopram (2-20 mg dd) of sertraline

Evaluatie

•  door arts of verpleegkundige

•  zo nodig meerdere gesprekken om 
de mate van angst en het beloop op 
te vervolgen

•  minimaal wekelijks en zo nodig vaker

•  bij onvoldoende effect: consult van 
een psycholoog, psychiater of gees-
telijk verzorger

In ons concept van ondersteunende 
palliatieve thuiszorg besteedt de 
equipe van Panal veel aandacht aan 
deze problematiek via correcte info, 
advies en empathisch luisteren.

Een belangrijke angst-reducerende 
maatregel binnen de palliatieve thuis-
zorg is continuïteit en kwaliteit van 
zorgverlening te garanderen aan de 
patiënt en zijn familie door alle betrok-
ken zorgverleners! 

Voor u gelezen en aangepast uit 
Pallialine.nl: richtlijn angst

Dr. Johan Coppens
Huisarts-consulent Panal

Sotto Voce
Zoveel soorten van verdriet,

Ik noem ze niet.

Maar één, het afstand doen en scheiden.

En niet het snijden doet zo’n pijn,

maar het afgesneden zijn.

Nog is het mooi, ’t geraamte van een blad,

vlinderlicht rustend op de aarde,

alleen nog maar zijn wezen waard.

Maar tussen de aderen van het lijden

niets meer om u mee te verblijden:

mazen van uw afwezigheid,

bijeengehouden door wat pijn

en groter wordend met de tijd.

Arm en beschaamd zo arm te zijn.

M. Vasalis
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Studienamiddag ‘Palliatieve zorg bij mensen  
met een verstandelijke beperking’ 
Op dinsdag 16 oktober 2018 organi-
seerde Panal een studienamiddag 
‘Palliatieve zorg bij mensen met een 
verstandelijke beperking’. Deze stu-
dienamiddag werd mede mogelijk 
gemaakt met de financiële steun van 
de Stichting tegen Kanker. 

Programma

Er werd gestart met een plenaire 
lezing door Karen De Meerleer (psy-
choloog Panal) over ‘knelpunten en 
uitdagingen in palliatieve zorg voor de 
doelgroep’. De toegenomen levens-
verwachting bij mensen met een  
verstandelijke beperking leidt tot ver-
grijzing en de daarbij horende aan-
doeningen zoals kanker, dementie en 
ouderdomsziektes. Daarnaast zorgt 
vermaatschappelijking van deze doel-
groep tot meer overgenomen risico-
gedrag zoals roken en alcoholmis-
bruik. Dit leidt ertoe dat zorgverleners 
bij hun cliënten en bewoners steeds 
vaker geconfronteerd worden met 
(oncologische) diagnoses en pallia-
tieve situaties. Daardoor is vaak com-
plexere zorg nodig, terwijl het inschat-
ten van zorgnoden en het betrekken 
van de patiënt in de zorg niet zo van-
zelfsprekend is als bij “gewone” pallia-
tieve patiënten. Zorgverleners zijn 
vaak aangewezen op het interprete-
ren van non-verbale signalen om in te 
schatten waar de patiënt nood aan 
heeft, vertrekkende vanuit een “er is 
iets niet pluis”-gevoel. De PICT 
(Palliative Care Indicator Tool) en de 
PALLI (vragenlijst specifiek voor de 
doelgroep) zijn instrumenten die zorg-
verleners kunnen helpen bij het identi-
ficeren van een palliatieve patiënt en 
het objectiveren van het “niet- pluis” 
gevoel. Daarnaast is er vanuit een 

grote betrokkenheid op deze doel-
groep ook risico op overbescherming, 
wat soms een obstakel is om ziekte, 
afscheid, sterven en dood bespreek-
baar te maken. Het doel van deze stu-
dienamiddag was om deelnemers te 
versterken door kennis en expertise 
over ongeneeslijke ziekte en pallia-
tieve zorg te verhogen en praktische 
handvatten te bieden om in de eigen 
werkomgeving mee aan de slag te 
gaan. Via drie verschillende work-
shops, die elke deelnemer volgde, 
konden verschillende thema’s belicht 
worden:

Aan de slag! Werken met 
materialen ter ondersteuning

door Marleen Bolle, ortho-agoog,  
Het Roerhuis - Broeders van Liefde. 

In deze workshop kregen deelnemers 
informatie over beschikbare materia-
len zoals boeken, werkmappen, 
spelen, video’s, … om met de doel-
groep ‘mensen met een verstandelijke 
beperking’ te communiceren over ziek 
zijn en palliatieve zorg. Deelnemers 
gaven aan niet op de hoogte te zijn 
van wat er allemaal bestond en dat 
deze materialen te weinig in omloop 
zijn. Alle besproken materialen kunnen 
worden uitgeleend bij Panal - om de 
zichtbaarheid en het gebruik ervan te 
vergroten.

Bezorgd over zorg?  
Het ABC van comfortzorg  
in de palliatief-terminale fase

door Veerle Massart, hoofdverpleeg-
kundige van de MBE van Panal. 

Aan de hand van casussen werden 
veel praktische tips gegeven rond het 
inschatten van pijn, verlichten van pijn 

en hoe adequaat reageren op hinder-
lijke symptomen., rekening houdende 
met de levenskwaliteit van de betrok-
ken patiënt. De meerwaarde van het 
gebruik van de PICT werd nogmaals 
belicht.

Ieder zijn zeg… over 
communicatie en samenwerken 
met alle betrokkenen

door Karen De Meerleer,  
psycholoog van Panal. 

In deze workshop werd vertrokken 
van een aantal casussen uit de prak-
tijk. Er werd stilgestaan bij de obsta-
kels in het communiceren over deze 
thema’ s met de betrokkenen zelf, de 
familie, medebewoners, artsen en 
andere zorgverleners, maar ook bij de 
drempels die we tegenkomen binnen 
ons team én onszelf. Hoe kunnen we 
communiceren op maat van de cliën-
ten? Wat houdt ons tegen? Hoe gaan 
we om met vragen omtrent levensein-
debeslissingen? Wat zegt het wette-
lijke kader? Hoe kunnen we aan 
vroegtijdige zorgplanning doen bij 
deze doelgroep? Naast handvatten 
die werden aangereikt, was er ruimte 
voor het uitwisselen van ervaringen.

De studienamiddag kende een grote 
opkomst van wel 48 deelnemers. 
Samen met de lovende evaluatie van 
de studienamiddag en de suggesties 
voor een vervolgopleiding die daarin 
naar voren kwamen, kan Panal hieruit 
concluderen dat er vraag is naar oplei-
ding/vorming over palliatieve zorg in 
deze sector. In de toekomst zullen we 
daarom investeren in een verder oplei-
dingstraject voor deze doelgroep.

Nele Geysen
Vormingsverantwoordelijke 

VERSLAG

Enkele quotes van deelnemers:

“De studienamiddag was 
goed georganiseerd en 
heel boeiend en leerrijk’

“Het was een interactieve 
opleiding met veel informatie, 
maar ook ruimte voor eigen 
inbreng.”

“Ik werd ondergedompeld in de 
mogelijkheden van palliatieve zorg. 
Deze introductie smaakt naar meer”.“Ik vond het confronterend dat 

ik onvoldoende vertrouwd bleek 
met het thema palliatieve zorg 
voor onze gasten”. 

“Ik was voordien wat 
terughoudend en onrustig 
omwille van de 
zwaarwichtigheid en 
emotionele lading van het 
thema, maar ik leerde dat 
dit helemaal niet nodig is”

“Deze studienamiddag gaf me handvatten om in 
de eigen werksituatie het thema palliatieve zorg 
bespreekbaar te maken. Zeker de 
werkmaterialen vond ik heel interessant”. 



Verbonden in ZOHrg
Doorbreken van de vicieuze cirkel
vanaf het ongeboren leven tot de dood, over de generaties heen

In Zuid-Oost Hageland worden 
gezond heid en welzijn samenge-
bracht om mensen in een kwetsbare 
situatie te helpen. Dat er nood is aan 
geïntegreerde ‘zorg, welzijn, mantel-
zorg’-initiatieven blijkt, onder andere, 
uit de vijf jaar kortere levensverwach-
ting voor inwoners van Zoutleeuw en 
Tienen ten opzichte van inwoners van 
het naburige Oud-Heverlee. Omdat 
een kwetsbare situatie zich ook ver-
taalt naar iemands gezondheid, 
hebben huisartsen, apothekers, speci-
alisten, OCMW’s, CAW’s en andere 
hulpverleners uit de zorg- en welzijns-
sector van Boutersem, Geetbets, 
Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, 
Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw 
de handen in elkaar geslagen. 

ZOHrg, dat is verbindend

Onder de noemer ‘Verbonden in 
ZOHrg’ worden initiatieven genomen 
voor jong of oud in een kwetsbare 
positie. Talrijk en zeer divers zijn de 
partners die in de ZOHrg-regio acties 
ondernemen om ondersteuning te 
bieden aan kwetsbare of kansarme 
(jonge) gezinnen, alsook om kwets-
bare ouderen en zieken beter te 
helpen. 

Om het grote en gevarieerde aanbod 
aan diensten af te stemmen, worden 
verbindingen gemaakt tussen profes-
sionele hulp- en zorgverleners en 
organisaties. Aanvullend worden ook 
verbindingen gemaakt met de nabije 
omgeving van die mensen die hulp 
kunnen gebruiken. Verbonden in 
ZOHrg zet daarom in: op het betrekken 
van de doelgroep van de verschillende 
initiatieven, zodat met hun inspraak de 
gepaste oplossingen worden gebo-
den; op steun die geboden kan worden 
vanuit het professionele aanbod, maar 
zeker ook op mensen die vanuit de rui-
mere leefomgeving ingezet kunnen 
worden. Het kijken naar de buurten 
waarin mensen leven, en het onder-
steunen van en samenwerken met 
mantelzorgers is een belangrijk aspect 
binnen het project, waarop nadrukke-
lijk ingezet wordt.

Actieplan in actie

Op dit moment worden heel wat acties 
op poten gezet. Op het vlak van zorg 

voor ouderen, zijn er twee domeinen 
waarin al concrete stappen gezet zijn. 

Er wordt actief gewerkt rond een 
betere begeleiding bij het voorschrij-
ven en gebruik van geneesmiddelen. 
Naast apothekers zijn huisartsen, ver-
pleegkundigen en woonzorgcentra in 
de regio belangrijke partners. Samen 
probeert het thuiszorgteam systema-
tisch de medicatie te herbekijken. Zijn 
er medicijnen die afgeschaft kunnen 
worden? Kan de communicatie hier-
rond beter? Daarnaast wordt in 
bepaalde woonzorgcentra de familie 
en de patiënt betrokken om tot een 
zinvol medicatiegebruik te komen. 

Het tweede domein waarrond gewerkt 
wordt, is het levenseinde. Onze pati-
enten hebben juist dan het meest 
behoefte aan een ontschottende en 
geïntegreerde benadering. Het ver-
haal van de palliatieve patiënt, zijn of 
haar zorgplanning, de psychosociale 
context, de noden rond zingeving, de 
krachten die er zijn: de patiënt ver-
wacht dat deze schat aan informatie 
geïntegreerd wordt in zijn laatste 
zorgen onafhankelijk van de plaats 
(thuis, ziekenhuis of elders).

Met de oprichting van Hospice De 
Klaproos eind 2017, werd een huise-
lijke omgeving gecreëerd waar kwets-
bare mensen waardig kunnen sterven 
wanneer hun thuissituatie deze gebor-
genheid niet langer kan bieden.

Wat de toekomst brengt

Er is goesting om aan de slag te gaan. 
En veel! Voor heel wat initiatieven zijn 
de grote lijnen uitgezet in de aanloop 
naar het project. De komende maan-
den zijn er van hard werken: aan som-
mige tafels zullen nog meer mensen 
aanschuiven, zodat we de missing 
links die we nu soms nog ervaren, 
kunnen wegwerken. Overleg en debat 
zal weerklinken in de gangen zodat 
een geïntegreerd aanbod, op maat 
van de noden van kwetsbare gezin-
nen en kwetsbare ouderen voorbereid 
wordt. De mensen waarvoor we het 
doen en hun mensen, zowel in nabije 
en ruimere leefomgeving, zullen een 
stempel kunnen drukken op hun pro-
ject. 

Een kort overzicht van thema’s die op 
de agenda staan: 

Zorgzame en actieve buurten: 
verbinden formeel en informeel 
netwerk

•  Zorg- en hulpverleners opleiden in 
werken met (informele) netwerken

•  Mantelzorggesprek als model voor 
ondersteuning van mantelzorgers

•  Vrijwilligers in de thuiszorg - buddy-
werking

Chronisch zieken en ouderen

•  Medicatiebegeleiding 

•  Levenseinde en Hospice 

•  Goede zorg voor ouderen

- aangepaste hulp

- thuis – ziekenhuis – thuis

•  Professionele re-integratie 

Kwetsbare en kansarme  
(jonge) gezinnen

•  Laagdrempelig bereik

•  Netwerken en doorverwijzen

Op VerbondeninZOHrg.be vindt u de 
meest recente informatie over onze 
activiteiten.

Er is nog plaats aan tafel

De initiatieven die in de schoot van 
Verbonden in ZOHrg uitgewerkt 
worden, hebben telkens gemeen-
schappelijk dat ze beginnen bij de 
concrete noden van echte mensen. 

Verbonden in ZOHrg biedt een forum 
voor uw ervaringen, belevenissen  
(goed en minder goed), bij het (willen 
kunnen) helpen van uzelf of uw mede-
mens.

Hokjes denken is niet ons ding. U bent 
welkom, of u via welzijn, zorg of elders 
komt!

Zullen we even kennismaken?

Dat kan, via: 
hannelore@verbondeninZOHrg.be  
0476 50 98 97

5december 2018
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 “Narratieve zorg:  
werken met levensverhalen”

VERSLAG MINISYMPOSIUM

De behoefte om terug te kijken op het 
eigen leven. Het is een gegeven dat 
vaak wordt gekaderd binnen de spiri-
tuele dimensie van palliatieve zorg. 
Het gaat dan over ‘de nood aan het 
opmaken van een levensbalans, het 
vertellen van een levensverhaal’. Voor 
het eerst bestudeerd door de 
Amerikaanse gerontoloog Robert Neil 
Butler, die opmerkte dat ouderen in 
hun laatste levensfase veel meer 
terug grijpen naar autobiografische 
herinneringen. Dit neemt nog toe 
naarmate de dood dichterbij komt. 
Zijn theorie was dat alle mensen dit 
opmaken van een levensbalans door-
maken bij het ouder worden, als een 
spontaan gebeuren in het licht van 
hun naderende dood. Je voorbereiden 
op de dood, kan de angst voor de 
dood verminderen. Het opmaken van 
een levensbalans is het zoeken naar 
antwoorden op zingevingsvragen:

•  Wat is de betekenis van mijn 
geleefde leven?

•  Heb ik het goed gedaan?

•  Heb ik eruit gehaald wat er in zat?

•  Was het zinvol wat ik deed?

•  Hoe kan ik wat onaf is, alsnog 
afmaken?

Het doel is het leven te herwaarderen: 
het leven in de gepaste context plaat-
sen, is ook betekenis geven aan ver-
lies. En dat betekent meteen ook 
waarde hechten aan dat leven. Het 
opmaken van een levensbalans is een 

proces van zelfreflectie waarin de per-
soon zijn eigen leven gaat evalueren 
en zo tot nieuwe inzichten komt. 
Nieuwe inzichten die soms kunnen 
zorgen voor de oplossing van oude 
(nog onopgeloste) zaken. Zo kan de 
persoon zich mogelijks verzoenen 
met zijn geleefde leven en op die 
manier “mislukkingen” een plaats 
geven. En op die manier terug regis-
seur worden van het eigen leven. Het 
is in dit kader dat Mikis Dormaels, 
polyvalent welzijnswerker van het 
CGG Brussel ons meeneemt in zijn 
verhaal: het project narratieve zorg, op 
huisbezoek bij ouderen in Brussel - 
om hun levensverhaal te noteren en in 
boekvorm te gieten: een levensboek.

De verhalen van de mensen die hij 
mocht ontmoeten zijn soms geschie-
denislessen, soms romans. Het is 
proeven van het leven van iemand 
anders. Marinus van den Berg zei ooit 
“Als mensen ons een vraag stellen, 
heeft dat een reden. Aan die reden zit 
een verhaal vast. Dus als wij een vraag 
stellen, krijgen we een verhaal”. Je 
levensverhaal is jouw identiteit. Het 
verhaal dat je vertelt, bepaalt wie je 
bent en hoe je leeft. Het geeft een 
overzicht van je levensloop en inzicht 
in jezelf. Elke verteller beslist zelf wat 

hij of zij wil vertellen. Herinneringen 
ophalen kan namelijk ook pijnlijk zijn. 
Het terugdenken aan wat begraven is 
kan haaks staan op het verwerken 
ervan. Soms kan herinneringen opha-
len er ook voor zorgen dat je oude 
krachtbronnen terug wakker maakt. 
Dat iemand versterkt wordt in zijn 
identiteit. Maar evengoed kan het 
delen van je verhaal gewoon heel ple-
zierig zijn. 

Een verhaal dat iemand vertelt is uiter-
aard nooit volledig. De waarheid 
bestaat niet en elk verhaal is een goed 
verhaal. Door ervaringen die je nu 
opdoet, verandert je kijk op gebeurte-
nissen in het verleden. Zo blijft je 
levensverhaal als het ware in bewe-
ging.

Thema’s waarover de gesprekken 
gingen in het project narratieve zorg 
van het CGG Brussel waren: kindertijd 
en jeugd, werk, zorg, sociale relaties, 
moeilijke periodes, dierbare herinne-
ringen, krachten, …. Kindertijd en 
jeugd: verhalen over het gezin van 
herkomst, over belangrijke waarden 
en normen en over ‘eerste keren in het 
leven’. Werk en zorg: gesprekken over 
gemaakte keuzes en gemiste kansen, 
over relaties en een gezin krijgen. 
Sociale relaties: verhalen over 
belangrijke anderen, vroeger en nu, en 
breder dan familie: “Wat heeft die 
belangrijke andere precies voor jou 
betekend?”. Moeilijke perioden: dit 
zijn vaak de mooiste en meest krach-
tige gesprekken. Welke moeilijkheden 
ben je tegengekomen in je leven en 
welke krachtbronnen vond je indertijd 
om daarmee om te gaan? Welke 
krachtbronnen van toen zou je nu nog 
kunnen inzetten? Dierbare herinne-
ringen: herinneringen waar iemand 
het liefst aan terug denkt. De mooiste 
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BASISOPLEIDING  
PALLIATIEVE ZORG  

VOOR ARTSEN
4de editie oktober 2019 - juni 2020

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen organiseert jaarlijks 
een basisopleiding palliatieve zorg voor artsen, roterend over 
de Vlaamse provincies. De federatie werkt hiervoor samen met 
vertegenwoordigers van 3 Vlaamse universiteiten en voor de 
jaargang 2019-2020 (die zal plaatsvinden in de provincie 
Vlaams-Brabant) ook met Panal.  

De opleiding loopt over 6 zaterdagen (5 oktober 2019, 16 
november 2019, 14 december 2019, 18 januari 2020, 15 februari 
2020 en 14 maart 2020) van 9 tot 16 uur. Elke lesdag omvat 3u 
kennisoverdracht en 3u interactie op basis van vooraf gemaakte 
opdrachten. Deelnemers dienen het hele traject te volgen en 
ontvangen op het einde een getuigschrift. Dit getuigschrift geeft 
automatisch toegang tot het Interuniversitaire Post graduaat 
Palliatieve Zorg voor Artsen, een verdiepende opleiding.

Meer informatie volgt later in onze online nieuwsbrief  
en op onze website www.panal.be.   

BASISCURSUS  
PALLIATIEVE 

ZORG
 
De volgende basiscursus palliatieve zorg 
voor professionele hulpverleners start op 
24 januari 2019.

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

De basiscursus palliatieve zorg omvat tien 
lesnamiddagen. Diverse aspecten van palli-
atieve zorg worden toegelicht: inleiding in 
palliatieve zorg, communicatie, pijn- en 
symptoomcontrole, psychosociale aspec-
ten, omgaan met rouw, medisch begeleid 
sterven, samenwerken, terminale zorg en 
praktische info omtrent het overlijden. 

› Moniek Drees, verwelkomde op 31 mei 2018 haar klein-
zoontje Lowie.

› Op 21 juli 2018 werd onthaalvrijwilliger Magda Vermeulen 
grootmoeder van tweeling Viktor en Lukas.

PERSONEELSNIEUWS

periodes, de meest dierbare plaatsen 
en personen. Deze herinneringen 
kunnen iemand uit een negatieve spi-
raal van depressieve gevoelens halen. 
Krachten: de kwaliteiten als persoon, 
krachtbronnen en de extra’s die ple-
zier geven. Hierin kan je zelf als 
gesprekspartner ook dingen terugge-
ven aan de oudere. 

Na zulke levensgesprekken kan het 
goed zijn een balans op te maken: 
naar welke kant neigt de weegschaal? 
Zijn er dingen die we kunnen doen om 
deze in evenwicht te brengen? Op die 
manier kunnen de voorbije gesprek-
ken inhoud geven aan de toekomst: 

wat maakt het leven nog zinvol? Op 
welke manier kan je nog betekenis 
geven aan het leven? 

De lezing van Mikis deed ons alvast 
opnieuw even stilstaan bij onze eigen 
zingeving en betekenis van zorg verle-
nen in palliatieve situaties. Tijd maken 
om te luisteren naar de patiënt en 
diens omgeving kan zo belangrijk zijn 
- om iemand te leren kennen, maar 
ook om zicht te krijgen op hoe iemand 
in het leven(seinde) staat. 

Palliatieve zorg is luisteren. Luisteren 
naar de verhalen die als antwoord 
komen op onze vragen. Of zoals schrij-

ver Györgi Konrád het ooit uitdrukte: 
“Op de vraag naar de zin van het leven, 
antwoordt iedereen met zijn levens-
loop”. Wij kunnen als zorgverlener de 
patiënt en diens omgeving ondersteu-
nen bij het opmaken van hun levens-
balans, om zo vanuit het verleden op 
zoek te gaan naar krachtbronnen die 
kunnen helpen in de tijd die nog rest. 
Als hulpverlener gaat het dan over 
losse herinneringen sturen, om zo 
dingen aan te raken en te komen tot 
zelfwaardering. En daar is tijd voor 
nodig.

Nele Geysen
Vormingsverantwoordelijke



PALLIATIEVE ZORG 
VOOR GEÏNTERESSEERDEN  

EN VRIJWILLIGERS
Deze cursus is bedoeld voor alle geïnteresseerden in palliatieve 
zorg en voor vrijwilligers  in de thuiszorg, op een palliatieve eenheid, 
in een woonzorgcentrum, een voorziening voor personen met een 
verstandelijke beperking of een psychiatrische verzorgingsinstelling.

De cursus bestaat uit twee delen. Voor kandidaat-vrijwilligers voor 
de palliatieve thuiszorg (Pallium vzw) of voor een palliatieve eenheid 
(Heilig Hartziekenhuis Leuven of UZ Leuven Campus Sint-Pieter) 
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 
vooraf contact op met Karen De Meerleer op 016-23 91 01 (tijdens de 
kantooruren) of kdemeerleer@panal.be.   

De cursus start op dinsdag 23 april 2019 en loopt telkens van 13u30 
tot 16u30 op Panal, Waversebaan 220 te 3001 Heverlee. De kostprijs 
bedraagt 100 euro per deel.

De minisymposia van 2019 hebben als rode draad: 
‘Palliatieve zorg, leefbare zorg?!’

Wij nodigen u graag uit voor het eerste minisymposium: 

WERKEN MET MENSEN 
VOOR MENSEN

Donderdag 28 februari 2019 
WZC Dommelhof,  

Halensebaan 25 te 3390 Tielt-Winge

Gastspreker: Ingrid Deprez, klinisch psycholoog, gestalt-therapeut. 

Sociale bemiddelaar, procesbegeleider in teams en trainer o.a. bij 
Inspinazie.

Aanvang om 20u30.  
De kostprijs bedraagt 25 euro per minisymposium. 

Accreditering voor artsen aangevraagd  in rubriek 6 – ethiek en economie.

PALLIATIEVE ZORG 
VOOR KINESITHERAPEUTEN 

EN ERGOTHERAPEUTEN
 
Kinesitherapie en ergotherapie maken deel uit van de multidisci-
plinaire samenwerking in palliatieve zorg. Panal ontwikkelde 
hiervoor een specifiek opleidingstraject zowel voor de thuiszorg 
als voor de woonzorgcentra. Het doel van deze opleiding is om 
bestaande technieken en kennis anders te leren inzetten - van 
revaliderende patiënt naar palliatieve patiënt - in overeenstem-
ming met de draagkracht van de patiënt. 

Dag 1 - donderdag 25 april 2019 van 13u30 tot 16u30  
(Panal, Waversebaan 220, 3001 Heverlee) 
Inleidende begrippen in palliatieve zorg 
Lichamelijk comfort in palliatieve zorg

Dag 2 - dinsdag 7 mei 2019 van 13u30 tot 16u30  
(Experience Center V!GO, Interleuvenlaan 60, 3001 Heverlee) 
Kinesitherapeutisch comfort in de palliatieve en terminale fase 
De rol en de taak van de kinesitherapeut en de ergotherapeut 
in palliatieve zorg 
Beschikbare materialen ter ondersteuning in de palliatieve zorg

Dag 3 - donderdag 23 mei 2019 van 13u30 tot 16u30  
(Panal, Waversebaan 220, 3001 Heverlee) 
Vroegtijdige zorgplanning en communicatie 
Emotionele en sociale ondersteuning van de palliatieve patiënt

De kostprijs bedraagt 150 euro. Accreditering voor kinesithera-
peuten wordt aangevraagd.

MEER INFO 
INSCHRIJVEN

Voor meer informatie over deze opleidingen kan u onze vormingsbro-
chure 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 of aan de hand van het inschrijvings-
formulier in de vormingsbrochure.

Je kan annuleren tot veertien dagen vóór de cursus en dan krijg je het 
inschrijvingsgeld terugbetaald. Zonder tijdig annuleren kan er geen 
terugbetaling gebeuren. Indien je nog niet betaalde, wordt de kost-
prijs van de vorming aangerekend. 

GEBROKENHEID  
EN HELING

 

Spiritueel competent worden vanuit  
het ars-moriendi-model van Carlo Leget

Dinsdag 26 maart 2019 van 13u30 tot 16u30

Panal, Waversebaan 220, 3001 Heverlee

 
Via praktische oefeningen verkennen we onze eigen innerlijke 
ruimte en gaan we na welke invloed dit kan hebben op onze 
(professionele) spirituele basisvaardigheden (zoals betrokken-
heid, empathie, echtheid, nabijheid, gevoeligheid) en zelfzorg. 
Op inhoudelijk vlak trachten we onze eigen spirituele overtuigin-
gen in kaart te brengen en onze communicatieve vaardigheden 
aan te scherpen. We trachten de betekenis van dit spannings-
veld binnen onze professionele context te verkennen, verwoor-
den en verhelderen.

De vorming wordt verzorgd door Renilde Vos, theoloog, met 
jarenlange ervaring op vlak van spirituele vorming en begelei-
ding. Zij is medebezielster van ‘De Grondmelodie’, een vzw die 
spirituele en existentiële counseling verzorgt en diverse initiatie-
ven rond zingeving en spirituele verdieping aanbiedt. 

De kostprijs bedraagt 45 euro.


