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Het netwerk
De statuten van Panal vermelden als doel enerzijds het ondersteunen en het 
coördineren van palliatieve zorg, met name de totaalzorg voor ongeneeslijk 
zieke patiënten die in de eindfase van hun leven zijn, en hun nabestaanden, en 
dit in al zijn complexe aspecten met nadruk op de kwaliteit van het resterende 
leven. Dit gebeurt door de Multidisciplinaire Begeleidingsequipe (MBE) die 
zorgverleners en patiënten en hun familie bijstaan in deze moeilijke fase.

Anderzijds ontwikkelt Panal een groot 
aantal activiteiten die tot doel hebben 
het verspreiden van een palliatieve 
zorgcultuur en het bespreekbaar 
maken van ziekte, sterven en rouw. 
Het Netwerk zorgt hiervoor. We over-
lopen de activiteiten van het netwerk 
over het afgelopen jaar 2018.

Vier personeelsleden zijn hoofdzake-
lijk betrokken bij het netwerk. Zij ver-
gaderen tweewekelijks rond het plan-
nen, bespreken en evalueren van de 
verschillende netwerkactiviteiten.

Een eerste belangrijke taak is het 
plannen, organiseren en evalueren 
van vormingen. Deze vormingen rich-
ten zich tot specifieke doelgroepen 
zoals artsen, verpleegkundigen, 
andere zorgverleners, vrijwilligers en 

geïnteresseerden, en betreffen een 
heel gamma onderwerpen zoals inlei-
ding in palliatieve zorg, symptoom-
controle, communicatie, omgaan met 
rouw, (klein)kinderen betrekken bij 
palliatieve zorg, omgaan met spiritu-
ele pijn, therapeutische hardnekkig-
heid, het instrument PICT en nog veel 
meer (zie vormingsbrochure van 
Panal). 

De minisymposia stonden in 2018 in 
het teken van ‘Ouderen in de pallia-
tieve zorg’. Het ging over ‘De kunst van 
het ouder worden’, ‘Multipathologie en 
polyfarmacie’, ‘Werken met levens-
verhalen’ en ‘Verlies en rouw bij oude-
ren’. 

In het jaar 2018 werden 34 verschil-
lende vormingssessies binnen Panal 
georganiseerd. Daarnaast werden 
opleidingen op maat georganiseerd, 
in samenwerking met verschillende 
organisaties zoals OCMW ’s, vrijwilli-
gersorganisaties, woonzorgcentra, 
verpleegkundige organisaties, hoge-
scholen. Vorig jaar werden 47 sessies 
aangeboden.

Ook werden casusbesprekingen, één-
malige consulten of gesprekken aan-
geboden met als doelstelling mensen 
te informeren, te ondersteunen of 
door te verwijzen. In 2018 was dit 121 
maal het geval.

Veel zorg werd besteed aan de drie-
maandelijkse elektronische nieuws-
brief (400 contacten), Panal Nieuws 
(1700 exemplaren) en de website. 
Diverse brochures zijn ter beschikking.

Netwerken bestaat ook uit samen-
werken. Zo zijn er de verschillende 
werkgroepen: de werkgroep voor 
PST’s van de ziekenhuizen (Palliatief 
Support Teams), de werkgroep voor 
woonzorgcentra, de werkgroep voor 
voorzieningen voor personen met een 
verstandelijke beperking. Het netwerk 
neemt deel aan verschillende regio-
nale overleggroepen.

Tenslotte maakt Panal deel uit van de 
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. 
Verschillende leden van Panal werken 
daar actief mee aan de verschillende 
overleggroepen zoals de werkgroe-
pen ‘Research’, ‘Vorming, training en 
opleiding’, ‘Netwerkcoördinatoren’, 
‘Equipeartsen’, ‘Psychologen’ en 
‘MBE-praktijk’.

Uit dit bondige overzicht mag blijken 
dat onze organisatie zich volop inzet 
om haar doelstellingen zo ruim moge-
lijk te realiseren.

Dr. Dominique Dewilde 
Voorzitter Panal vzw
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Medicinale cannabis: een meerwaarde  
in palliatieve symptoomcontrole?
Recent verscheen er in verschillende kranten een artikel dat medische cannabis op voorschrift  
van een arts in de apotheek te verkrijgen zal zijn.

MEDISCHE RUBRIEK

Onze ervaring als arts in België met 
deze producten is vrij beperkt tot nihil. 
Aankoop, transport en gebruik van 
(medicinale) cannabis gebeurt tot op 
heden nog steeds in een grijze zone 
en rekent op gedoogbeleid. Enkel 
voor MS-patiënten en onder strikte 
voorwaarden wordt het gebruik toe-
gestaan.

Zoals altijd zullen er fervente voor-
standers en even fervente tegenstan-
ders zijn van deze nieuwe ontwikke-
ling. Tijdens een recente bijeenkomst 
van de Vlaamse equipeartsen werd 
deze problematiek voorgelegd aan 
een Nederlandse collega gespeciali-
seerd in palliatieve geneeskunde. Hij 
verwees ons naar het standpunt van 
het NHG (Nederlands Huisartsen 
Genootschap).

Dit kan ons helpen om medicinaal 
gebruik van cannabis in een realistisch 
perspectief te zien vanuit de reeds 
jarenlange ervaring van onze Neder-
landse collega’s. Het volledige artikel 
is te lezen op www.nhg.org. 

Kernboodschappen

• Het voorschrijven van cannabis wordt 
niet aanbevolen, omdat er onvol-
doende wetenschappelijk bewijs is 
voor pijnreductie of verbetering van 
kwaliteit van leven en bijwerkingen 
mogelijk zijn.

• Overweeg alleen in de palliatieve 
fase bij patiënten met (pijn)klachten 
bij wie gangbare behandeling niet 
voldoende helpt of te veel bijwerkin-
gen geeft, een (proef)behandeling 
met cannabis (zie NHG-Standaard 
Pijn).

• Stem het voorschrijven van cannabis 
voor patiënten die in de tweede lijn 
behandeld worden af met de behan-
delend specialist. De huisarts kan 
desgewenst recepten herhalen, mits 
hij zich daartoe bekwaam acht.

• Raad gebruik van cannabis uit de 
coffeeshop of cannabisolie van dro-
gist of reformzaak af.

Aanleiding

Huisartsen krijgen steeds vaker vragen 
over cannabis van patiënten bij wie 
gangbare therapieën onvoldoende 
effectief zijn of te veel bijwerkingen 
geven. De afgelopen jaren is het aantal 
voorschriften voor medicinale canna-
bis sterk toegenomen. Tegelijkertijd is 
ook het gebruik van vrij verkrijgbare 
cannabisolie (CBD- of wietolie) via 
drogist en reformzaak populair gewor-
den. Medicinale cannabis is in 
Nederland niet als geneesmiddel 
geregistreerd. Een wettelijke beoor-
deling van effectiviteit versus veilig-
heid, zoals gebruikelijk is bij geregis-
treerde geneesmiddelen, ontbreekt 
dan ook. Dit standpunt gaat alleen 
over volwassen patiënten en geeft 
(praktische) informatie over cannabis 
en de verschillende preparaten. Zie 
voor de effectiviteit van cannabis bij 
chronische pijn en bij pijn in de pallia-
tieve fase de NHG-Standaard Pijn.

Begrippen

Cannabis: Latijnse benaming voor 
hennep; cannabis bestaat uit de 
gedroogde bloemtoppen van de 
vrouwelijke hennepplant en wordt 
gebruikt als synoniem voor zowel wiet 
als hasj. 

Cannabis sativa en Cannabis indica 
zijn twee verschillende cannabisvarië-
teiten.

Wiet/marihuana: gedroogde en ver-
kruimelde vrouwelijke bloemtoppen 
van de Cannabis sativa.

Hasj(ies): een geconcentreerde koek 
van de hars van bladeren en bloemen 
van de Cannabis sativa.

Medicinale cannabis: cannabis die 
onder gestandaardiseerde omstan-
digheden geteeld wordt onder verant-
woordelijkheid van het Bureau voor 

Medicinale Cannabis van het ministe-
rie van VWS.

Werking

De inhoudsstoffen dronabinol (tetra-
hydrocannabinol = THC) en cannabi-
diol (CBD) stimuleren de cannabino-
idreceptoren die een rol spelen bij 
onder andere pijnmodulatie, motoriek, 
misselijkheid en braken. THC is daar-
naast psychoactief en kan een high 
gevoel, duizeligheid en verwardheid 
veroorzaken. Er zijn aanwijzingen dat 
de precieze samenstelling en verhou-
ding van werkzame stoffen de werk-
zaamheid en veiligheid beïnvloeden. 

Indicaties en werkzaamheid

Cannabis wordt verondersteld werk-
zaam te zijn bij diverse aandoeningen. 
Deugdelijke wetenschappelijke 
onderzoeken met de in Nederland 
beschikbare cannabispreparaten die 
deze claims ondersteunen zijn niet 
gevonden. Het voorschrijven van can-
nabis wordt daarom ontraden van-
wege onvoldoende bewijs voor effec-
tiviteit, terwijl bijwerkingen en 
interacties wel mogelijk zijn. 

Ook voor het gebruik van cannabis in 
de palliatieve fase is er onvoldoende 
wetenschappelijk bewijs voor pijnre-
ductie, afname van misselijkheid en 
braken of verbetering van kwaliteit 
van leven. Toch kan in de palliatieve 
fase een proefbehandeling overwo-
gen worden als gangbare behande-
ling niet voldoende helpt of te veel 
bijwerkingen geeft. Patiënten kunnen 
in deze fase baat hebben van de bij-
werkingen, zoals euforie, sufheid en 
tegengaan van misselijkheid. In de 
palliatieve fase gelden in de regel 
andere afwegingen. Bespreek met de 
patiënt de mogelijk te verwachten 
effecten en bijwerkingen. Stem even-
tuele (proef)behandeling zo nodig af 
met andere behandelaars en consul-
teer bij vragen eventueel het regionaal 
palliatief team en/of de anesthesio-
loog-pijnspecialist.

Overwegingen

Zie de NHG-Standaard Pijn voor de 
onderbouwing van cannabis bij chro-
nische pijn en bij pijn in de palliatieve 
fase.
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‘Het geheim van honderdjarigen: een sober leven 
met veel feesten’*
Op donderdag 23 mei verzorgde dr. Hugo Stuer het 
tweede minisymposium van Panal over humor in 
moeilijke tijden. Dr. Stuer startte zijn lezing met de 
bemerking dat er naast pijn en sterven (wat in pallia-
tieve zorg sterk aan bod komt), ook verstand van leven 
is: de goesting in dingen. 

Onderzoek bij vitale ouderen (85-plussers) toonde dat 
elementen die zij delen, zijn: contact met de natuur, iets 
doen met hun lijf (ze zijn actief) en een relatie hebben met 
lachen en wenen. Het zijn dingen die ze doen, bewust, in 
contact met zichzelf en omgeving. Aarden, zoals dat heet. 

Een definitie van humor vinden is moeilijk. 

In de geschiedenis is de visie op lachen en humor regel-
matig veranderd: het leidt kinderen af van leren, stelde 
Plato. De monotheïstische godsdiensten zijn mannelijk, 
streng en rechterlijk. Jahweh, Jezus en Allah lachen niet. 
Ook de periode van de contrareformatie bepaalde dat 
bv. vrouwen niet in het openbaar mochten lachen.

Niet iedereen heeft trouwens een gevoel voor humor 
ontwikkeld. Ongeveer 10 procent van de mensen is 
humorloos. Ze lachen nochtans wel. Een extreme weer-
stand tegen lachen wordt gelatofobie genoemd. 

Lachen is gezond.

Waarom is humor, lachen, een glimlach, … dan toch 
belangrijk? De lach stimuleert het gelukshormoon, het 
werkt symptoombestrijdend en helpt stress te beper-
ken. Zowel voor patiënten, hun mantelzorgers als bij 
hulpverleners en hun leidinggevenden. Humor helpt 
aansluiting te vinden bij anderen en om dingen beter te 
onthouden. Dr. Stuer verwoordt het als volgt: “Humor 
gooi je weg zoals een boemerang: het keert terug als de 
lach en vervolgens komt de glimlach”. 

Tegenaanwijzingen om humor te gebruiken zijn bv. bij 
mensen met een depressie (je vergroot de afstand), kin-
deren met een autisme-spectrum-stoornis en mensen 
met een neiging tot splitsing of hysterie. Maar voor de 
meeste mensen is humor en lachen belangrijk, bijvoor-
beeld ter preventie van burn-out of om overweg te 
kunnen met slecht nieuws. 

Als iemand te horen krijgt dat hij ernstig of ongeneeslijk 
ziek is, komt dat vaak aan als een mokerslag. Doorheen 
de onderzoeken en behandelingen incasseer je de ene 
mokerslag na de andere en dreig je vast te geraken in 
een ‘dode hoek’. Om daaruit te geraken, dien je emoties 
toe te laten. Verdriet, boosheid, maar ook vreugde en 
vrolijkheid. In het begin soms cynisch, galgenhumor, 
maar soms is er ook ineens weer ruimte voor een vrolijke 
uitbundige lach. Het kan een manier zijn om er mee om 
te gaan: wenen en lachen. Als je je tranen niet kan toela-
ten, kan je ook vreugde niet beleven. Maar als je alleen 
maar lacht, duw je de zorgen op de achtergrond. Het is 
de combinatie van de lach en de traan die mensen 
kunnen helpen.

Verslag: Ria Vandermaesen
Coördinator Panal vzw

*Uit: ‘Denk eens niet aan roze olifanten’  
door dr. Hugo Stuer

VERSLAG MINISYMPOSIUM
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Bij patiënten met chronische pijn is er 
onvoldoende bewijs voor pijnreductie 
of verbetering van kwaliteit van leven 
om behandeling met cannabis te 
overwegen. Bovendien zijn bijwerkin-
gen en interacties mogelijk en is 
behandeling kostbaar. Het voorschrij-
ven van cannabis wordt daarom niet 
aanbevolen.

Patiënten met chronische klachten die 
niet uitkomen met de gangbare 
behandelingen, worden in de regel in 
de tweede lijn behandeld. Stem in dat 
geval het verzoek om cannabis af met 
de behandelend specialist. 

Bij patiënten met (pijn)klachten of mis-
selijkheid in de palliatieve fase kan het 
voorschrijven van cannabis worden 
overwogen als gangbare behandelin-
gen niet voldoende helpen of te veel 
bijwerkingen geven (zie paragraaf 
Indicaties en werkzaamheid).

Psychosen of verslavingsproblema-
tiek zijn absolute contra-indicaties 
voor het gebruik van medicinale can-
nabis. Andere belangrijke contra-indi-
caties zijn coronair lijden of (verhoogd 
risico op) psychische aandoeningen 
(depressie, angststoornissen) en een 
verlengd QT-interval. Bij gebruik in de 

palliatieve fase gelden in de regel 
andere afwegingen ten aanzien van 
contra-indicaties.

Raad gebruik van cannabis via de cof-
feeshop of cannabisolie via drogist en 
reformzaak af, omdat de samenstel-
ling en kwaliteit niet gegarandeerd 
zijn. Wijs de patiënt die cannabisolie 
als zelfzorg wil gebruiken op CBD-olie 
met gegarandeerde samenstelling.

Voor u gelezen.

Dr. Johan Coppens 
Huisarts-consulent Panal
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VERSLAG 16th World Congress of the European 
Association for Palliative Care

spiritualiteit blijkt het moeilijkst, zowel 
voor de zorgverleners als voor de pati-
ent. Het gaat dan vaak over het uit-
drukken van noden, terwijl spiritualiteit 
meer behelst dan dat. Spirituele zorg 
wordt eerder getoond in de dagelijkse 
zorg: de juiste parfum, een massage 
met bodylotion, bloemen op de 
kamer, … kleine gebaren die voor de 
patiënt en diens omgeving significant 
en betekenisvol zijn. Al kan men daar 
de bedenking bij maken dat het dan 
gaat over ‘waardigheid in zorg’ en niet 
over spiritualiteit. Tot de slotsom werd 
gekomen dat spirituele zorg vooral 
een relationeel concept is: aanwezig 
in de andere dimensies van palliatieve 
zorg en zowel geuit in ‘spiritual needs’ 
(iets wat de patiënt wil dat gebeurt) en 
‘spiritual matters’ (gesprekken over 
spiritualiteit). Wat aangeraakt wordt 
doorheen de zorg in de andere domei-
nen van palliatieve zorg. 

Doelgroepen

Dit congres werden ook specifieke 
doelgroepen uitgelicht: palliatieve 
zorg voor migranten, daklozen, gevan-
genen, drugs- of alcoholverslaafden 
en voor personen met een verstande-
lijke beperking. Wat betreft palliatieve 
zorg voor personen met een verstan-
delijke beperking is te merken dat de 
zorg daar een inhaalbeweging aan het 

maken is. Van een beleid waar vooral 
geluisterd werd naar veronderstellin-
gen en wensen van familie en zorg-
verleners (die het vaak moeilijk vinden 
om emotionele boodschappen over 
doodgaan te geven aan hun cliënten), 
zien we nu dat de palliatieve patiënt 
zelf meer centraal komt te staan. Om 
zelf aan te geven wat diens wensen 
zijn, kwaliteit van leven, beslissingen 
rond het levenseinde, … en dat zorg-
verleners hen helpen zelf tot die 
beslissingen te komen. Er worden 
tools ontworpen om te helpen bij het 
nemen van levenseindebeslissingen, 
waarbij de klemtoon in zorg ligt waar 
die hoort te liggen: vroegtijdige zorg-
planning gaat niet alleen over hoe je 
wil sterven, maar vooral ook hoe je wil 
leven tot aan je dood. 

Bij de meer medische thema’s was de 
consensus vaak ‘dat meer onderzoek 
nodig is’. Een conclusie die uit bijna 
alle onderzoeken naar voren komt. 
Toch mochten we daar vooral consta-
teren dat België vaak een voortrek-
kersrol heeft in palliatieve zorg. Dat de 
manier waarop palliatieve zorg hier is 
uitgebouwd al in een gevorderd sta-
dium zit in vergelijking tot sommige 

Na het inchecken in ons hotel bega-
ven we ons naar het congrescenter 
om ook onze toegang tot het congres 
in orde te brengen: onze naambadges 
printen en het programmaboekje 
opvragen. Al is het maar de vraag of je 
nog kan spreken van een boekje, als 
blijkt dat het exemplaar 210 pagina’s 
telt. Een laat diner met zicht op de 
Spree bracht de discussie op gang: 
wat gaan we de volgende dagen 
volgen? Elke congresdag telt onge-
veer 25 thema’s waaruit je als deelne-
mer kan kiezen. Elk thema bestaat 
vervolgens uit gemiddeld genomen 
vier tot vijf lezingen of onderzoeken 
die worden voorgesteld. Een keuze 
maken deden we volgens het “verdeel 
en heers” principe: ieders expertise en 
interesse duwde ons in een richting – 
ervaringen uitwisselen reserveerden 
we voor de koffiepauzes. 

Spirituele zorg

Een eerste thema dat de aandacht 
trok was spirituele zorg. Een dimensie 
van palliatieve zorg waarvan vaak 
wordt verzucht dat die moeilijk aan te 
raken is. Hoe geraak je voorbij de 
lichamelijke en emotionele pijn om 
het over spiritualiteit te hebben – 
breder dan religie en geloof? Een con-
clusie die ook uit het onderzoek naar 
boven kwam: het communiceren over 
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Van 23 tot 25 mei 2019 was het weer zover: zorgverleners vanuit heel de wereld 
zakten af naar Berlijn voor het 16e World Congress of the European Association 
for Palliative Care. Voor ons startte de reis op woensdagmiddag en blijkbaar 
waren we niet de enigen met dat idee: op het vliegtuig bleek er een hele 
delegatie aan Vlaamse zorgverleners te vertrekken richting congres. De 
goesting was groot en de sfeer zat goed, wat ons betreft mocht het congres 
beginnen. 

Thema’s die we onder meer volgden waren:

- Older people: dementia and frailty near the end of life.
- Living with non-malignant conditions
- Spiritual care
- What happens to people with intellectual dissabilities at the end of life? Findings from across Europe.
- Quality and safety in prescribing at the end of life
- Palliative care in nursing homes
- Medication safety in palliative care
- Communication in palliative care
- The challenges of integrating palliative care for people with COPD
- Advanced care planning
- Ethical issues in palliative care
- Implementing advanced care planning across the healthcare system in Europe and the US
- Enabling person-centered care for palliative care patients and their informal carers
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andere landen, en zeker ook dat de 
kennis en expertise van de palliatieve 
zorgverleners niet te onderschatten is 
(bv. rond palliatieve zorg in het kader 
van nierfalen, COPD, frailty. Maar ook 
wat betreft het gebruik - en al dan niet 
combineren van - opioïden zoals oxy-
codone, tramadol, methadone en 
andere medicatie in palliatieve zorg). 
Zowel wat betreft de thuiszorg als de 
zorg in woonzorgcentra is België 
(naast Nederland, UK en Duitsland) 
vaak koploper: we waren zowel in het 
publiek als op het podium goed verte-
genwoordigd. 

Meer dan lezingen

Een EAPC congres bevat nog veel 
meer dan alle beschikbare lezingen: 
een afdeling met boeken waar je de 
nieuwste uitgaves en literatuur kon 
terugvinden over palliatieve zorg. Een 
zaal vol standjes van bedrijven die hun 
nieuwste snufjes voorstellen. Een 
wetenschappelijke poster tentoon-
stelling met wel 824 exemplaren. Yoga 
lessen in de ochtend. Zang-
bijeenkomsten ‘s avonds. En de moge-
lijkheid tot het volgen van een aange-
paste stadswandeling doorheen 
Berlijn: “A walk to historical places 
connected with suffering, dying and 
death in the centre of Berlin”. Met de 
rijke geschiedenis van Berlijn – en de 
goesting om toch ook wat aan “sight-
seeing” te doen – konden we niet 
anders dan hierop intekenen (daar-
naast ook toegegeven: vroeg opstaan 
voor yoga en zingen in groep zijn 
minder van onze kwaliteiten). Het 
bleek de juiste beslissing: ervaren gids 
Joachim Werner toonde ons niet 

alleen de toeristische bezienswaar-
digheden van stadswijk Mitte, maar 
leidde ons ook naar verborgen parel-
tjes in de stadswijk met elk hun fasci-
nerend verhaal.

Stadswijk ‘Mitte’

Berlijn kent eigenlijk geen stadscen-
trum zoals wij dat gewend zijn. De stad 
is samengegroeid uit meerdere dorp-
jes, en elke (stads)wijk heeft daardoor 
nog een eigen centrum. Ook omdat 
Berlijn lange tijd is opgedeeld geweest 
in West- en Oost-Berlijn door de 
Berlijnse muur, is er nooit een samen-
horig centrum gegroeid in Berlijn. De 
stadswijk ‘Mitte’ wordt echter vaak 
gezien als het centrum, omwille van 
het aantal bezienswaardigheden en 
de geografische ligging binnen Berlijn. 
Mitte was ook het historische centrum 
van het voormalige Oost-Berlijn en 
kent veel bekende bezienswaardighe-
den zoals Alexanderplatz, Branden-
burger Tor, Hackescher markt, … . Mitte 
bestaat ook voor een groot deel uit 
een voormalige Joodse wijk en kent 
een rijke geschiedenis wat betreft de 
wereldoorlogen. Naast bovenstaande 
toeristische trekpleisters loodste de 
gids ons langs restanten van de 
Berlijnse muur, de bekendste syna-
goge van Berlijn, gebouwen met 
kogelinslagen en naamplaatjes van 
slachtoffers ter herdenking van de 
oorlog en enkele indrukwekkende 
joodse begraafplaatsen. 

De joodse traditie

Omdat volgens de wetten van het 
jodendom mensen op de begraaf-
plaats hun ‘eeuwige rustplaats vinden’, 

mogen Joodse begraafplaatsen niet 
geruimd worden. Dit leidt soms tot 
problemen, als een andere begraaf-
plaats niet voorhanden is en de 
bestaande vol is. Vaak begraaft men 
dan een tweede laag mensen boven 
op de eerste laag – waarbij uiteraard 
eerst een extra laag aarde wordt aan-
gebracht. Of wordt het kerkhof geslo-
ten en krijgt het plantgroen de tijd om 
het te overwoekeren: de doden 
worden ongemoeid gelaten. Er is een 
Duits gezegde “Misstraut den 
Grünanlagen” wat zich vrij vertaalt 
naar: “Wantrouw het groen” of “Pas op 
voor het groen”,  want je weet niet wat 
er onder ligt. Omwille van het plant-
groen op kerkhoven, maar ook omdat 
heel wat kerkhoven ondertussen een 
andere invulling kregen. Tijdens de 
oorlog werden veel joodse bezittingen 
en eigendommen (waaronder ook 
kerkhoven) onteigend en anders inge-
vuld: zo passeerden we een kerkhof 
waar nu een ‘Kindergarten’ (kleuter-
school/crèche) werd geïnstalleerd.  
Een mooie plaats, die ons tegelijkertijd 
wat een vreemd gevoel gaf: spelende 
kinderen bovenop wat vroeger een 
kerkhof was. En toch is het iets wat we 
hier in België ook vaker zien. Het orga-
niseren van een toneelstuk of voorbije 
zomer een film op de Leuvense 
begraafplaatsen deed me hier wat 
aan denken: het sacrale van de 
begraafplaats een tweede doel geven 
– en het zo ook weer toegankelijker 
maken voor een breder publiek. De 
mensen terug dichter bij hun overle-
denen en de dood brengen, via een 
benaderbare manier. En op een 
bepaalde manier maakt dat de dood 
misschien ook beter bespreekbaar, 
een doel waaraan we vanuit de pallia-
tieve zorgcultuur allen aan meewer-
ken. 

Nele Geysen
Vormingsverantwoordelijke Panal
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VOOR ZORGVERLENERS, MANTELZORGERS 
EN GEÏNTERESSEERDEN:

De taal van de traan. 
Christian Van Kerckhove, Hugo Stuer,  

Nadine De Stercke

Tranen zijn pertinent aanwezig 
in de zorg en de hulpverlening. 
‘De taal van de traan’ bevat een 
waaier verkenningen van 
mensen uit zeer verschillende 
disciplines: onderzoekers, 
docenten en practici. Zo con-
fronteren bijvoorbeeld ano-
nieme medewerkers van Tele-
Onthaal ons met de 
telefonische en virtuele tranen 
waar ze dagelijks mee te 
maken hebben. 

‘De taal van de traan’ is een 
boek dat je niet alleen aan het denken zet; het wil ook 
een steun zijn in je dagelijkse praktijk als hulpverlener.

Werken, zorgen, leven.  
Naar een mantelzorgvriendelijk  
personeelsbeleid. 

Eva Vande Gaer, Sarah Janssens 

Welke impact heeft mantel-
zorg op je werksituatie? Hoe 
kan een mantelzorggesprek 
helpen wanneer het moeilijk 
loopt? Hoe implementeer je 
een mantelzorgvriendelijk per-
soneelsbeleid in je organisatie? 
Het aantal werkende mantel-
zorgers neemt almaar toe. Toch 
blijft hun situatie vaak onzicht-
baar. Een haalbare balans 
tussen werk en mantelzorg is 
voor hen een uitdaging. Eén op 

de drie ondervindt er problemen bij, ook op het werk. 

‘Werken, zorgen, leven’ biedt een theoretisch kader, 
inspirerende getuigenissen en praktische tools om in 
organisaties een beleid rond mantelzorg uit te werken.

Panal organiseert op 15 oktober 2020 een minisym-
posium over communicatie en samenwerking met 
mantelzorgers. Voor meer informatie zie onze vor-
mingsbrochure 2020 of de website www.panal.be/
vormingen. 

Kleine gids voor dementie. 
Hilde Lamers, Lieve Lemey, Beatrijs Mevesen, 

Gerda Okerman, Jelle van den Ameele

Dementie, vroeg of laat krijgen we er allemaal recht-
streeks of onrechtstreeks mee te maken. De Wereld-
gezondheids orga ni sa tie verwacht dat het aantal mensen 
dat aan de aandoening leidt, tegen 2050 zal verdriedub-
belen. Dementie is dus meer dan ooit een uitdaging, niet 
alleen voor de zorgsector, maar ook voor de maatschap-
pij. Als je in je nabije omgeving wordt geconfronteerd 
met demen tie, ga je op zoek naar antwoorden op de 
vele vragen die door je 
hoofd schieten. Maar ook als 
zorgverlener heb je nood 
aan voldoende informatie. 

‘De kleine gids voor demen-
tie’ is een onmisbaar boek 
voor iedereen die met de 
aandoening geconfronteerd 
wordt: de persoon met 
dementie zelf, de mantel-
zorger, de naaste omgeving 
én de zorgprofessional. 

Méér info of interesse in het ontlenen van 
een boek? 

Contacteer: 
Karen De Meerleer, psycholoog Panal vzw. 
kdemeerleer@panal.be 

IN DE KIJKER: NIEUWE BOEKEN IN DE BIB VAN PANAL
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VORMINGSBROCHURE 2020
Met de publicatie van 
Panal Nieuws van sep-
tember, lanceren we 
ook onze vormingsbro-
chure voor volgend jaar. 

Naast de basiscursus 
en cursus palliatieve 
zorg voor vrijwilligers 
en geïnteresseerden, 
bieden we opnieuw de 
cursus ‘palliatieve zorg 
voor kinesitherapeuten 
en ergotherapeuten’ 
aan - weliswaar in een 
nieuw jasje. 

De minisymposia van 2020 hebben als rode draad ‘com-
municatie in palliatieve zorg’: in drie thema-avonden 
bespreken we drie pijlers in samenwerking: communica-
tie met de patiënt, communicatie met collega-zorgverle-
ners en communicatie met de mantelzorgers.

Zoals gewoonlijk organiseren we ook een aantal vor-
mingsnamiddagen. We verdiepen ons opnieuw in spiri-
tualiteit en onderzoeken hoe we dit in de praktijk kunnen 
brengen. We bieden je daarnaast ook een vorming over 
intimiteit en seksualiteit in palliatieve zorg. In het najaar 

organiseren we een vorming over veelgebruikte ver-
pleegkundige technieken in palliatieve zorg en een vor-
mingsnamiddag ‘omtrent het overlijden’. Daarin bespre-
ken we de praktische en administratieve kant van een 
overlijden en zoomen we in op thuisopbaring, ecologisch 
begraven en het gebruik van lijkwades. 

Middaglezingen zijn intussen een vaste waarde in ons 
vormingsaanbod. In 2020 organiseren we een themamid-
dag over (klein-)kinderen betrekken in palliatieve zorg, 
over immunotherapie en we hernemen de middaglezing 
over palliatieve sedatie. 

We verwelkomen je graag op één van onze vormingsini-
tiatieven! 

AANKONDIGING

In het najaar van 2020 willen we opnieuw de doelgroep 
‘palliatieve zorg bij mensen met een verstandelijke 
beperking’ belichten. Net zoals vorig jaar organiseren 
we een studienamiddag voor zorgverleners van voor-
zieningen voor mensen met een verstandelijke beper-
king. Samen met hen willen we kijken naar en aandacht 
besteden aan specifieke aandachtspunten die pallia-
tieve zorg met zich meebrengt voor deze patiënten. 
Meer informatie volgt.

VOOR KINDEREN:

Hart op slot. 
Emy Geyskens en Elien Craenhals

De opa van Senne is gestorven. 
Hij voelt een diepe, bijna 
ondraaglijke steek in zijn hart. 
Senne gaat op zoek naar een 
slot, opdat hij niets meer zou 
voelen. Net op dat moment 
merkt zijn buurmeisje Fien hem 
op. 

‘Hart op slot’ vertelt over de 
weg die Senne aflegt om het 
verlies van zijn opa te verwer-
ken. Daarnaast is er een uitge-
breid non-fictieluik waarin 
handvaten worden aangereikt 

om met kinderen te spreken over doodgaan, rouwen en 
gevoelens. Vanaf 6 jaar.

Ik geef je mijn hart. 
Pimm van Hest en Sassafras De Bruyn

Yuto krijgt een bijzonder 
cadeau. Een cadeau dat zijn 
leven zal veranderen. Een 
cadeau dat zal ontroeren, dat 
zal troosten, dat warmte en 
beschutting zal geven. Een 
cadeau voor het leven. Een 
cadeau om door te geven.

‘Ik geef je mijn hart’ is een 
uniek sprookje met waarde-
volle levenslessen en adem-
benemende tekeningen. Voor alle leeftijden.

Op 28 april 2020 organiseert Panal een middaglezing 
over kinderen betrekken bij afscheid en overlijden. 
We geven concrete tips en handvaten om dit proces 
aan te gaan. Voor meer informatie zie onze vormings-
brochure 2020 of de website 
www.panal.be/vormingen. 

IN DE KIJKER: NIEUWE BOEKEN IN DE BIB VAN PANAL

VORMINGSBROCHURE

2020

Palliatief Netwerk  
Arrondissement Leuven vzw
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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/vormingen/ of aan de 
hand van het inschrijvingsformulier in de vormingsbrochure.

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

Wij nodigen u graag uit voor  
het vierde minisymposium: 

ZORGEN  
VOOR ANDEREN 

DOOR  
TE ZORGEN  

VOOR JEZELF
 

Donderdag 21 november 2019
UPC Kortenberg (AVC), Leuvensesteenweg 517  

3070 Kortenberg 

Gastspreker: Marc Buelens, emeritus professor aan 
Vlerick Business School, doctor in de organisatiepsycho-
logie (Universiteit Gent), voormalig directeur van Vlerick 
Business School, schrijver van romans, non-fictie boeken 
en columns.

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

Accreditering voor artsen 2 CP - rubriek 6 ethiek en  
economie.

UPDATE ROND 
PALLIATIEVE  

SEDATIE
De opleiding ‘Update palliatieve sedatie’ is verplaatst 
naar donderdag 3 december 2020. 

Er komt een herziening van de richtlijn palliatieve sedatie 
en we willen uiteraard de meest recente versie opne-
men in onze eigen vorming.

OMGAAN MET 
ONTEVREDENHEID:  

 
Hoe overleven in deze EIS-tijd? 

Dinsdag 8 oktober 2019 van 13u30 tot 16u30 
Panal, Waversebaan 220, 3001 Heverlee

In deze praktische opleiding onderzoeken we de 
ontevredenheid en het belang om deze aan de 
oppervlakte te brengen. Door een kritische analyse 
van klachtengesprekken van de deelnemers 
worden hun reacties geanalyseerd. We bieden 
recepten aan om ontevreden cliënten op een pro-
fessionele manier te helpen.

De doelgroep zijn artsen, verpleegkundigen, 
psychologen, pastores, moreel consulenten, 
sociaal werkers, ergotherapeuten, kinesithera-
peuten, vrijwilligers, … 

De vorming wordt verzorgd door Karen Claes, 
zaakvoerder, trainer, consultant en coach bij VICE 
CONSULTANCY.

De kostprijs bedraagt 45 euro. Accreditering voor 
artsen 2 CP - rubriek 6 ethiek en economie.

BASISCURSUS  
PALLIATIEVE ZORG

De volgende basiscursus palliatieve zorg voor profes-
sionele hulpverleners start op 21 januari 2020 .

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 lesnamidda-
gen. Diverse aspecten van palliatieve zorg worden toe-
gelicht: inleiding in palliatieve zorg, communicatie, pijn- 
en symptoomcontrole, psychosociale aspecten, omgaan 
met rouw, medisch begeleid sterven, samenwerken en 
praktische info omtrent het overlijden. 


