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Palliatieve zorg en de oudere patiënt
dossier de oudere patiënt onderzocht • trends wetenschap in_zicht • interview op raadpleging bij
Professor dokter Jean-Pierre Baeyens en op bezoek bij Margot Piron en Linda Adriaensen

Voorwoord
Dr. Gert Huysmans, huisarts en equipearts
Voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Met een gemiddelde levensverwachting van net boven de 81 jaar, sluit
België aan bij haar buurlanden. Van 1970 tot nu, een halve eeuw, betekent dat een spectaculaire stijging van de levensverwachting met maar
liefst tien jaar. Door obesitas en armoede ligt de levensverwachting in
de Verenigde Staten drie jaar lager. Ter vergelijking: de levensverwachting in vele Afrikaanse landen ligt rond de zestig jaar en een aantal landen komt nauwelijks boven de vijftig jaar uit.

terrein is nog zoveel te doen. Al te vaak wordt het proces, de dialoog,
het herhaaldelijk bespreken van zorgdoelen kort gesloten of zelfs niet
opgestart, zoals recent nog bleek uit de kwaliteitsindicatoren van de
Vlaamse Overheid. De zucht naar ‘papieren’ is groot. Maar als wilsverklaringen slecht geïnformeerd en begeleid tot stand komen, zijn ze vaak
meer bron van ontgoocheling en frustratie dan het fundament waarop
goede zorg wordt gebouwd.

Wie op een weekdag en bij mooi weer een kijkje neemt op één van
de vele Vlaamse terrasjes aan ﬁetsknooppunten ziet de gestegen levensverwachting aanschouwelijk voorgesteld. Daar dromen we toch allemaal van: actief blijven tot op hoge leeftijd, de jeugd die zich uitstrekt,
ver voorbij de pensioengerechtigde leeftijd.

Een groter evenwicht in de dialoog tussen ouderen en hulpverleners,
levert ook nieuwe uitdagingen aan in het grensgebied tussen zorg,
ethiek en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wat als een oudere het leven als zinloos en uitzichtloos ervaart? Is levensmoeheid
een zorg-ethisch probleem dat individueel en zelfs met de gepaste levenseindebeslissingen moet opgelost worden? Of is het het gevolg van
maatschappelijke keuzes en de plaats die zorgbehoevende ouderen
krijgen in de samenleving? Zo lang het thema abstract blijft kan je er
als hulpverlener in een wijde boog omheen lopen. Maar soms wordt
het heel concreet. Soms komt er een vraag van een zieke of van familie
en dan blijkt telkens weer hoe moeilijk het is als hulpverlener om hiermee om te gaan en om uit te maken wat gepaste zorg is, en wat niet.

En toch: voor velen betekent oud worden ook de confrontatie met
moeizaam onder controle gehouden chronische aandoeningen of met
zorgafhankelijkheid. Na de leeftijd van 65 jaar zijn nauwelijks de helft
van de resterende levensjaren ook gezonde levensjaren zonder al te
veel beperkingen. Dat maakt het plaatje van de gestegen levensverwachting wat minder rooskleurig.
Palliatieve zorg wordt vooral vereenzelvigd met de zorg voor kankerpatiënten. Nochtans overlijdt nauwelijks één op drie aan kanker en net bij
ouderen staan andere doodsoorzaken veel meer op de voorgrond: orgaanfalen, frailty, dementie ... Vaak is de uiteindelijke doodsoorzaak op
oudere leeftijd niet eenduidig en gaat het om een veelheid aan kleine
en grote aandoeningen die iemand kwetsbaar maken. Het was dus niet
meer dan terecht dat het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg in 2009 de zorg voor niet-kankerpatiënten als één van de
toekomstige uitdagingen voor palliatieve zorg naar voor heeft geschoven in haar rapport over de organisatie van palliatieve zorg in België.
Er is nog een hele weg af te leggen, en de cijfers zijn soms confronterend. 40 tot 80 % van de bewoners in woonzorgcentra heeft pijn.
Slechts de helft wordt correct behandeld en bij personen met dementie neemt dat af tot 20 %. Dit omdat het pijngedrag niet als dusdanig
wordt herkend of omdat ten onrechte gedacht wordt dat personen met
dementie minder pijn ervaren. Meer in het algemeen is de symptoomlast bij gevorderde dementie hoger dan bij de doorsnee kankerpatiënt.
Toch wordt er onvoldoende naar gehandeld.
Méér dan enkele decennia geleden, willen ouderen ook de keuze van
de geboden zorg mee kunnen bepalen. Ze zijn almaar minder bereid
hun lot kritiekloos aan het oordeel van artsen over te laten. Wat al
dan niet zinvol is, is dan geen louter medische vraag meer. Het is een
zorgvuldige afweging door de oudere zelf op het snijvlak van realistisch te verwachten resultaten, de ervaren levenskwaliteit en de subjectieve inschatting van een levensperspectief. Een zorgvuldig proces van
vroegtijdige zorgplanning kan hierop een antwoord zijn. Maar ook op dit
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In de zorg voor ouderen moet ook palliatieve zorg afbakenen waar ze
doelmatig kan ingezet worden en waar ze nuttig en noodzakelijk wordt.
Palliatieve zorg is niet eenvoudigweg een schakel in chronische zorg.
Het scharnierpunt, het kantelmoment herkennen waarop de levensverwachting kort wordt en levenseindezorg haar intrede moet doen, is niet
altijd zo eenvoudig. Net daarom is de ruime introductie van het PICT-instrument zo belangrijk. Het laat toe ook bij niet-kanker-patiënten, ook
bij orgaanfalen, ook daar waar het gaat om een algemene achteruitgang door een veelheid aan factoren en aandoeningen, en lang voor de
terminale fase, het palliatieve stadium te herkennen. De impact op de
levenskwaliteit, ook nog in de laatste fase van het leven, staat ondertussen als een paal boven water.
Het thema van het vijftiende Vlaams Congres Palliatieve Zorg is dus
niet toevallig ‘palliatieve zorg en ouderen’ geworden. De zorg voor ouderen in de laatste fase van hun leven vraagt vaak een eigen aanpak,
speciﬁeke opleiding en kennis, en een betere maatschappelijke ondersteuning dan nu het geval is. Dit congres kan er mee voor zorgen dat
palliatieve zorg echt voor (g)oud gaat.
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Achter de schermen

Kunst/werk(t)
Ook onder de indruk van het kunstwerk dat de cover van dit tijdschrift siert? Kunstenaar Luc van
Loock maakte het speciaal voor een
kunstwedstrijd die de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en de Federatie Onafhankelijke Senioren
(FedOS) organiseerden ter gelegenheid van het 15de Vlaams Congres
Palliatieve Zorg. Hij vertelt over zijn
werk:
“Mijn werk is ontstaan vanuit de woorden in de slogan “Palliatieve zorg gaat voor (g)oud!”. Het eerste wat bij me opkwam
was ondersteunen. Vandaar de twee handen die ondersteunen
en eveneens optillen. Ze begeleiden een oudere persoon die
in een ietwat gebogen houding, niet afkerig maar berustend,
omhoog uitkijkt naar het licht. Ze bieden palliatieve zorg aan,
door het onvermijdelijke te verzachten. Vandaar de zon en/of
het licht die een warmte uitstralen en het onafwendbare (het sterven) dragelijk maken en rust geven.”

Benieuwd naar de andere kunstenaars die
in de prijzen vielen?
Bekijk hun werken op onze website:
http://www.palliatief.be/kunstwedstrijdpzgg
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Op zoek naar meer kunst van Luc van Loock?
Neem dan een kijkje op zijn website:
www.hangar14.be

Geïnteresseerd in de werking van FedOS?
Leer ze kennen via de website van www.fedos.be.
© Anne-Marie Heirbaut - Vlaamse Ouderenraad vzw
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dat deze keer het geheel in het teken
staat van het 15de Vlaams Congres Palliatieve Zorg en volledig wordt gewijd aan het

thema ‘palliatieve zorg en de oudere patiënt’.
In deze editie vind je dus niet enkel de gebruikelijke interviews terug, maar maak je ook
kennis met de sprekers en onderzoekers en de
lezingen die zij geven op het congres.
We wensen je alvast veel leesplezier!
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Focus

De oudere patiënt in beeld
Een proﬁelschets
Prof. dr. Nele Van Den Noortgate en dr. Anne Beyen over
de geriatrische patiënt en de werkgroep palliatieve zorg en geriatrie
Nele Van Den Noortgate

Anne Beyen
Is een geriatrische patiënt alleen een oudere
patiënt of ook een palliatieve patiënt of iemand met geheugenproblemen of … ?
Ouderen kunnen tot op hoge leeftijd perfect
gezond zijn. Echter, naarmate de leeftijd toeneemt, beantwoorden steeds meer ouderen
aan het geriatrisch proﬁel. Een geriatrische
patiënt kampt met een geriatrisch syndroom
dat veroorzaakt wordt door een complex
samenspel van normale ouderdomsveranderingen met meerdere aandoeningen.
Voorbeelden daarvan zijn de achteruitgang
van de algemene toestand, vallen, geheugenproblemen, incontinentie, koorts, vermagering, enzovoort. Dat maakt dat ziektetekenen
soms minder duidelijk zijn, de diagnostiek
soms complexer wordt, de behandeling soms
trager aanslaat en het langer duurt vooraleer
volledig herstel optreedt.

De geriatrische zorg richt zich in eerste instantie op het zo lang mogelijk bewaren van
de functionaliteit. Het is dus niet de zorg die
de patiënt krijgt als hij/zij fysiek of mentaal
niets meer kan, zoals vaak gedacht wordt. Om
deze functionaliteit zo lang mogelijk te bewaren, zet men in zorgafdelingen met geriatrische patiënten sterk in op interdisciplinair
samenwerken. Iedere medewerker heeft zijn
inbreng in de zorg voor de patiënt en probeert zoveel mogelijk de mentale en fysieke
functionaliteit die nog aanwezig is, te onderhouden en te versterken. De zorg voor de
geriatrische patiënt is gericht op preventie,
klinische evaluatie, behandeling, revalidatie
en de aanpak van sociale aspecten van ziekte
en gezondheid. Daarbij staat de patiënt als
persoon centraal en niet zozeer de onderliggende ziekte of aandoening.
Op een bepaald ogenblik wordt het onmogelijk om ondanks alle goede zorg de resterende functionaliteit van de patiënt te
bewaren. Verdere behandelingen en revalidatie zijn dan nog weinig zinvol. In dat geval
dient geriatrische zorg aangevuld te worden
met goede palliatieve zorg.
Een team dat de zorg voor een geriatrische
patiënt thuis, in het woonzorgcentrum of in
het acute ziekenhuis opneemt, moet daarom
expert zijn op volgende terreinen:
- een globale (zowel biomedische als
psychosociale) en continue zorg voor
complexe medische aandoeningen en polypathologie, indien mogelijk gebaseerd

op evidentie of expertopinie;
- de behandeling van geriatrische syndromen zoals gang- en mobiliteitsstoornissen,
val, dementie, depressie en delier ...
- de revalidatie van de geriatrische patiënt;
- de zorgethiek van de geriatrische patiënt;
- de levenseindeproblematiek en palliatieve
zorg van de geriatrische patiënt.
De werkgroep palliatieve zorg voor de geriatrische patiënt (Page) kwam tot stand in
2004. Geriaters ervoeren toen al de nood aan
palliatieve zorg voor hun geriatrische patiënten en werden daarnaast geconfronteerd met
complexe medische en ethische vragen rond
het levenseinde. Daarom werd onder leiding
van dr. Anne Beyen een werkgroep opgericht
van geriaters en coördinerend en raadgevend
artsen (CRA’s). De doelstelling van de werkgroep is om zorgverleners te ondersteunen
in de ontwikkeling van een beleid rond palliatieve zorg voor de geriatrische patiënt in
verschillende zorgvoorzieningen. De leden
denken daarbij na over knelpunten, zoals het
herkennen van een geriatrische patiënt als
palliatieve patiënt, en ontwikkelen daarnaast,
soms in samenwerking met andere werkgroepen, visieteksten over vroegtijdige zorgplanning, beslissingen rond het levenseinde,
euthanasie en levensmoeheid. Om deze visie
te delen, organiseren de leden ook opleidingen

OPROEP
Om dit werk verder te zetten, zoeken de leden van de
werkgroep Page enthousiaste collega’s om bij hun werkgroep aan te sluiten. Ben je huisarts, coördinerend of
raadgevend arts (CRA) of geriater en denk je graag mee
over zorg en beleid voor de oudere zorgvrager? Heb je
interesse om 4 keer per jaar de vergadering van deze
werkgroep bij te wonen? Neem dan contact op met
Paul Vanden Berghe via 02.255 30 48 of via
paul.vanden.berghe@palliatief.be
© Katrijn Van Giel
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De oudere patiënt
onderzocht
Experts nemen de oudere patiënt
onder de loep en vertellen
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Dossier

13u20: Bernadette Van Den Heuvel
“Forever Young: Over het mooie en het moeilijke van de ouderdom en (hardnekkige) percepties over de
‘oude’ patiënt”.
Wie is ze?
Bernadette
Van
Den
Heuvel is raadgever
woonzorg van Vlaams
minister van Welzijn,
Volksgezondheid en
Gezin. Ze is sociaal
verpleegkundige
van
opleiding en volgde een
masteropleiding Zorg, Ethiek
en Beleid aan de Universiteit van Tilburg in
Nederland.

Waar spreekt ze over op het congres?
De veroudering van de bevolking manifesteert zich wereldwijd. De levensverwachting
neemt met de jaren toe, zowel voor mannen
als vrouwen. Een kind dat vandaag geboren
wordt, heeft 50 % kans om honderd jaar te
worden. Dat gegeven stelt ons voor ongelofelijke uitdagingen, zowel op politiek, economisch, maatschappelijk als ethisch vlak.
Als samenleving worden we dwingend uitgedaagd om anders te gaan kijken naar de fase
van de ouderdom: het ouder worden en het
oud-zijn. Dat vergt een belangrijke mentale
paradigmashift. In een tijd waarin ‘jong en
dynamisch zijn’ maatschappelijk dominante
waarden zijn, geen gemakkelijke opgave.
‘Ageisme’ of leeftijdsdiscriminatie - in het bijzonder tegenover oudere personen - is alomtegenwoordig. Ouderen worden vaak – al dan
niet moedwillig - gereduceerd tot een bepaald en uitvergroot kenmerk: ze zijn traag,
niet bij de tijd, arm, eenzaam, vergeetachtig,
kwetsbaar, een kostenpost, een last voor de
samenleving, dement ... Zelden zal men horen
dat ouderen snel zijn, sociaal, pienter en bij
de tijd, sportief, een zegen voor de samenleving en een bron van inkomsten én van levenswijsheid.
Leeftijdsdiscriminatie, zowel bij jongeren als
bij ouderen, is in vele landen, waaronder ook
België, een aanvaard objectief juridisch principe. Het wordt als normaal beschouwd en
verdedigbaar, en soms zelfs als noodzakelijk.
Waar we ons minder van bewust zijn, is dat
bepaalde regelgeving ouderen effectief de
toegang ontzegt tot bepaalde verzekeringen,
leningen ... en ronduit discriminerend is. Op-
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vallend is dat deze juridisch verankerde leeftijdsdiscriminatie amper maatschappelijke
verontwaardiging opwekt. Daarbij denken we
bijvoorbeeld aan de recente maatregel van
de federale minister van Volksgezondheid
die aankondigde de prestaties van een eerstelijnspsycholoog te zullen vergoeden voor
mensen tussen de 20 en 65 jaar. Ageisme in
de gezondheids- en welzijnszorg houdt ontegensprekelijk het gevaar in van onderzorg of
overzorg. Ook in de palliatieve- en levenseindezorg bestaat het risico op ageisme met een
kwalijk effect op zowel de kwantiteit als de
kwaliteit van de geboden zorgverlening.
‘Ageisme’ aanpakken veronderstelt het wijzigen van onze perceptie over de fase van de
ouderdom, het werken aan een toekomst vrij
van discriminatie, het respecteren en waarderen van de bijdragen van ouderen aan de
samenleving. Zowel binnen de Verenigde Naties als binnen de Europese Gemeenschap
(AGE platform Europe) wordt op dit ogenblik
onderzocht op welke wijze de onrechtvaardigheden en de vooroordelen gebaseerd op
leeftijd, aangepakt kunnen worden. De mogelijkheid van een speciﬁek verdrag betreffende
leeftijdsdiscriminatie wordt in overweging
genomen. Dit naar analogie met andere verdragen, zoals het vrouwenverdrag en het kinderrechtenverdrag.
In het kader van de toenemende vergrijzing
is transformatie binnen de gezondheids- en
welzijnszorg een imperatief, wil men leven
aan de jaren toevoegen en niet enkel jaren aan het leven. De demograﬁsche evolutie vergt een langetermijnvisie op én -beleid
met betrekking tot de levenskwaliteit van de
ouder wordende bevolking. Nieuwe integrale
en geïntegreerde concepten en benaderingen
die rekening houden met de noden, voorkeuren en doelstellingen van ouderen moeten worden aangemoedigd en ontwikkeld.
Daarbij moet de aandacht niet enkel uitgaan
naar de gezondheids- en welzijnsnoden van
de ouderen van vandaag, hoe belangrijk ook,
maar ook naar die van morgen. Mensen moeten gesensibiliseerd worden om te investeren in gezond ouder worden en om zichzelf te
beschermen tegen ziekte of ongemakken bij
toenemende ouderdom.

Wat kan je meenemen uit de voordracht?
Bernadette Van Den Heuvel toont aan dat leren leven met de eigen ouderdom een behoorlijke uitdaging is en blijft, en dat voor
iedereen. Ze bespreekt de ontmanteling van
de beeldvorming van ouderen en de uitdagingen hiervan voor de gezondheids- en
welzijnszorg in het algemeen en voor de palliatieve zorg in het bijzonder. Uitdagingen die
ondersteund kunnen worden door een samenleving die bereid is om een zinvolle en
betekenisvolle invulling te geven aan het ouder worden. Ook en vooral bij toenemende
kwetsbaarheid. Aan de hand van enkele beleidsmatige en persoonlijke reﬂecties pleit
ze ervoor om stappen te zetten richting een
realistische beeldvorming van ouderen en bij
te dragen tot de heroriëntering van de bestaande ‘anti-aging’ cultuur naar de ‘art of
aging’ of de kunst van het ouder worden. Een
kunst die de fase van de ouderdom als een
volwaardige levensperiode ziet, even boeiend
en uitdagend als de vorige levensfasen.

Waar vind je meer informatie?
Open-ended Working Group on Ageing for the
purpose of strengthening the protection of
the human rights of older persons:
https://social.un.org/ageing-working-group/

FOTODATABANK VAN DE
VLAAMSE OUDERENRAAD
Ook de Vlaamse Ouderenraad ijvert voor een
samenleving die actief ouder worden voor iedereen
mogelijk maakt. Dit doet ze onder meer door mensen
bewust te maken van de toegevoegde waarde van
ouderen in de samenleving en door een realistische
beeldvorming van ouderen aan te moedigen.
Om stereotiepe beelden uit de wereld te helpen, lanceerde ze een fotodatabank met ruim 800 realistische beelden van ouderen en actief ouder worden.
Het staat zowel organisaties als individuen vrij om
gratis foto’s aan te vragen en/of in te dienen.
Benieuwd? Duik dan in de fotodatabank via de website: www.vlaamse-ouderenraad.be/fotodatabank

Dossier

13u50: Dr. Catharina Mertens
De oudere patiënt en zijn/haar polypathologie.
Wie is ze?
Dr. Catharina Mertens is
geriater in het ziekenhuis van GasthuisZusters Antwerpen (GZA).
Tijdens een cursus bij
Caritas ontdekte ze
op 14- jarige leeftijd
wat haar roeping was:
bijdragen tot de zorg voor
ouderen. Vanaf toen ging ze elke
woensdagmiddag als vrijwilligster eenzame
ouderen bezoeken in woonzorgcentrum Immaculata in Berchem. Tussen haar 16de en
22ste levensjaar deed ze via vakantie- en
weekendwerk ervaring op in woonzorgcentrum Sint-Jozef in Wommelgem. Ondertussen
studeerde ze geneeskunde en specialiseerde
ze zich in de geriatrie. Ze doet haar job met
hart en ziel.

Waar spreekt ze over op het congres?
In haar voordracht vertelt dr. Catharina Mertens wie de geriatrische patiënt is en wat er
wordt verstaan onder het geriatrisch proﬁel.
Ze biedt inzicht in hoe een geriater werkt en
redeneert en laat zien hoe de levenskwaliteit en het zelfstandig functioneren van de
oudere patiënt daarbij centraal staan. Daarnaast toont ze aan hoe een multidisciplinaire, holistische aanpak en comprehensive
geriatric assesment (systematisch geriatrisch
onderzoek) een belangrijke rol spelen in dit
alles. Ze bespreekt een aantal typische geriatrische syndromen zoals fraility (broosheid)
en sarcopenie (afname spiermassa) en gaat
dieper in op de polypathologie van de oudere patiënt waarbij de afweermechanismen
uit evenwicht geraken door een combinatie
van meerdere aandoeningen.

Wat kan je meenemen uit de voordracht?
Aan de hand van een aantal casussen, licht
dr. Catharina Mertens het belang van geriatrisch denken toe. Ze biedt een unieke kijk
op het specialisme en bespreekt een aantal hot topics in de geriatrie. Daarnaast legt
ze het verband met palliatieve zorg en staat
ze stil bij het belang van vroegtijdige zorgplanning en de communicatie daarover in de
geriatrie

Waar vind je meer informatie?
- GasthuisZusters Antwerpen zorgnetwerk:
www.gza.be
- Belgische vereniging voor Geriatrie en
Gerontologie: www.geriatrie.be
- Comprehensive geriatric assesment:
www.richtlijnendatabase.nl

14u30: Jo Sels
Hoe palliatieve zorg implementeren in een woonzorgcentrum?
Wie is hij?
Jo Sels heeft meer
dan 20 jaar ervaring
in de welzijns- en
ouderenzorg
als
vrijwilliger, zorgverlener en stafmedewerker. Vandaag is hij directeur
van een woonzorgcentrum. Als psycholoog en master in de zorgverlening (KU Leuven) is hij gefascineerd door
wat mensen en organisaties bezielt en door
de context waarin ze leven en werken. Zijn
hart ligt in de zorgsector, bij het welzijn van
mensen. Een sector waarin hij een heel aantal uitdagingen ziet waaronder de vraag: hoe
kan een woonzorgcentrum in een snel evoluerende samenleving zorg blijven dragen voor
het welzijn van de meest kwetsbare mensen,
inclusief palliatieve bewoners?

ouderen bij te staan? Veel Vlaamse woonzorgcentra hebben bewoners met een zeer
hoge zorggraad waarvan de meerderheid lijdt
aan dementie. Essentieel is een uitgebreid en
verplicht vormingsaanbod voor alle medewerkers dat wordt gegeven door deskundigen
in palliatie en dementie. Van leidinggevenden en zorgmedewerkers wordt gevraagd
om de dienstverlening wendbaar te houden
en om in te kunnen gaan op de wijzigende
zorgvragen van bewoners in de laatste levensfase. Een sterke en breed gedragen visie
en een organisatiecultuur die medewerkers
o.m. via opleidingen ondersteunt, geven de
meeste garanties hiertoe. Bij vragen rond het
levenseinde is interdisciplinair ethisch overleg wenselijk op basis van zowel gevalideerde
meetinstrumenten als dagelijkse observaties,
gevolgd door overleg met de bewoner en zijn
dierbaren.

Waar spreekt hij over op het congres?

Wat kan je meenemen uit de voordracht?

Hoe blijf je medewerkers motiveren om
samen, in verbinding, de meest fragiele

Jo Sels stelt een maatschappelijk vernieuwend project voor. Een project waarbij de zorg

voor de meest kwetsbaren deel uitmaakt van
het sociaal beleid van de gemeente waarin
het woonzorgcentrum gelegen is. Enerzijds
worden bewoners daarbij geïntegreerd in
de lokale gemeenschap. Anderzijds worden
zorgafhankelijke buurtbewoners daarbij geholpen door het woonzorgcentrum. Dat is
geen palliatieve zorg zoals we die tot nu toe
deﬁniëren, maar een uitbreiding ervan. Het
past binnen een gemeenschapsvisie op palliatieve zorg. Terwijl diensten palliatieve zorg
het gewoon zijn om face-to-face zorg te verlenen, wil men met dit project bijdragen tot
een samenleving waarin de meest kwetsbare
personen worden opgevangen door en ondersteund in de plaatselijke buurt

Waar vind je meer informatie?
- Vzw Rusthuizen Zusters van Berlaar:
www.rusthuizen-zusters-berlaar.be
- Compassionate Communities:
www.phpci.info
- Vorming van organisatienetwerken:
www.eerstelijnszones.be
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15u00: Kathleen Verhelst
En ze leefden nog lang en ... nog langer. Zin en ziel bij ouderen.
Wie is ze?
Kathleen Verhelst studeerde klassieke ﬁlologie, sociaal werk
en gestalttherapie.
Ze begeleidt ouderen op existentieel
en ethisch vlak als
moreel consulente in
het Algemeen Ziekenhuis
Jan Portaels in Vilvoorde. Daarnaast werkt ze
als zelfstandig psychotherapeute en supervisor in de geestelijke gezondheidszorg, de
palliatieve zorg en het hoger onderwijs. Ze
is erg gefascineerd door levensvragen en de
creatieve manier waarop mensen daarmee
omgaan. Al 15 jaar vormen zingeving, eenzaamheid, verlies, expressie, vergankelijkheid
en meer van die beestjes dan ook de belangrijkste insteek voor haar werk.

Waar spreekt ze over op het congres?
Op onze tocht door het leven trachten we
voortdurend verbindingen te maken. Letterlijk in ons dagelijkse leven en/of ﬁguurlijk in
ons hoofd. Onze relaties met anderen, de plek
die we in de wereld innemen, de wijze waarop
we ons tonen, de logica in ons levensverhaal,
onze link met verleden en toekomst … Ze bepalen mee in welke mate we ons huidige leven als zinvol en bezield dan wel als zinloos
en vervreemdend ervaren. Dankzij betekenisvolle verbindingen bestaan we als persoon
met een uniek verhaal én zijn we tegelijkertijd
ingebed in een groter geheel. Ook voor ouderen in een palliatieve zorgvoorziening blijkt
deze relationele component van existentie
van wezenlijk belang. Bekijken we existentiele/spirituele zorg en existentieel/spiritueel
lijden vanuit zo’n relationeel standpunt, waar
lopen we dan tegenaan in ons werk met ou-

deren, en welke kansen liggen er? En vooral,
wat vertellen ouderen ons daar zelf over?

Wat kan je meenemen uit de voordracht?
Kathleen Verhelst geeft inzicht in wat ouderen al dan niet als zinvol ervaren in de gespecialiseerde, evidence-based zorg die ze
krijgen, na een lang leven, en met de dood
voor ogen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden worden concrete handvatten aangereikt
over hoe we de kans op een zinvolle en/of
bezielde beleving van zowel zorgverlener als
oudere zo groot mogelijk kunnen maken

Waar vind je meer informatie?
www.kathleenverhelst.be

16u55: prof. dr. Roy Remmen
Ouderen thuis. Toen, nu en binnenkort.
Wie is hij?
Prof. dr. Roy Remmen
is huisarts en hoogleraar huisartsengeneeskunde aan
de Universiteit Antwerpen. Hij is tevens gastprofessor
aan de Universiteit van
Hasselt. Zijn passie is het
versterken van de eerstelijnszorg. Zijn onderzoek focust op medische zorg buiten de kantooruren, continuïteit van zorg met een focus
op ouderen en interdisciplinair werken, de
relatie tussen de (natuurlijke) omgeving en
gezondheid en onderzoek van medisch onderwijs.

Waar spreekt hij over op het congres?
De wereld verandert snel en dus ook de geneeskunde. Mensen leven langer met meer
ziekten tegelijk. De maatschappij kleurt snel
en allerlei technieken, hulpverleners en medisch specialisten staan klaar om ons een
langer leven te bezorgen. Als je een krant
openvouwt is er regelmatig wat te doen over
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hoe wij in Vlaanderen sterven. Iedereen heeft
er wel een mening over en ook onderzoekers mengen zich geregeld in het debat. Immers, er sterven nog steeds te veel mensen in
het ziekenhuis en soms wordt hen daar zelfs
de nodige goede zorg ontzegd. Ook huisartsen krijgen jaarlijks te maken met een aantal
sterfgevallen en spelen hier vaak een belangrijke rol in. Als huisarts met ruim 30 jaar
praktijkervaring beschrijft prof. dr. Roy Remmen enkele ervaringen met overlijdens. Hoe
gaat het er aan toe aan het ziekbed als de patiënt merkt dat zijn of haar perimeter krimpt
naar twee vierkante meter? En wat heeft hij
daar als arts uit geleerd? Als academicus kijkt
prof. dr. Roy Remmen naar de veranderingen
in de beroepsgroep en naar de ontwikkelingen die de fragmentatie van de hypergespecialiseerde geneeskunde met zich meebrengen
voor het sterven van ouderen thuis. Daar is
een sterke eerstelijnszorg voor nodig maar
hebben we die nog over een paar jaar?

Wat kan je meenemen uit de voordracht?
Aan de hand van enkele persoonlijke erva-

ringen schetst prof. dr. Roy Remmen dat het
sterven over de jaren heen nog steeds een
zaak is van de persoon zelf en tevens ook altijd gebeurt in relatie met anderen, zeker als
het lang duurt. Hij leert ons dat mensen nog
steeds te weinig sterven in hun thuisomgeving en dat nieuwe demograﬁsche veranderingen ons zullen dwingen om nieuwe
zorgmodellen te ontwikkelen waarin vooral
de mantelzorgers en professionals ertoe zullen doen. Daarnaast toont hij aan dat je als
huisarts een parcours aﬂegt in het begeleiden van het sterven thuis en steeds meer
bengelt tussen techniek, menselijkheid en de
patiënt. Dit maakt het praten over de dood bij
ouderen soms lastig

Waar vind je meer informatie?
- De position paper over de (toekomstige)
zorg voor chronisch zieken in ons land
(KCE): kce.fgov.be/publicaties
- Een recente publicatie over passende zorg
in de laatste levensfase met de focus op
vroegtijdige zorgplanning (KCE):
kce.fgov.be/publicaties

Op raadpleging bĳ
prof. dr. Jean-Pierre Baeyens
Palliatieve zorg voor ouderen door de ogen van een geriater

© FedOS vzw

© Jean-Claude Mortier - Vlaamse Ouderenraad vzw

© Sien Verstraeten - Vlaamse Ouderenraad vzw
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Jean-Pierre Baeyens
76 jaar

Oostende
Getrouwd, vader van 6 kinderen
waarvan 2 arts
Geriater
voorzitter van FedOS
secretaris van de beroepsvereniging
Geriatrie
gewezen voorzitter en secretaris
generaal van de Belgische Vereniging
voor Gerontologie en Geriatrie.
U zet zich al jarenlang in voor de oudste ouderen in onze maatschappij. Wat heeft u er
daartoe aangezet?
Als dokter-stagiair was ik verbouwereerd om
te zien hoe internisten en chirurgen ouderen
overlieten aan verpleegkundige zorg. Men liet
de patiënten bijvoorbeeld wekenlang in bed
liggen terwijl goed gekend is dat vroegtijdige
mobilisatie spieratroﬁe en spierzwakte kan
voorkomen. In mijn opleiding had ik nochtans
gezien dat oudere patiënten mits goede aangepaste geriatrische multidisciplinaire zorg
vaak in goede conditie terug naar huis konden keren. Aanvullend op mijn opleiding inwendige geneeskunde besloot ik dan ook om
te specialiseren in de geriatrie. Ik zette er mijn
eerste stappen onder leiding van wijlen professor Jan Hellemans. Hij was begonnen met
een afdeling geriatrie in Leuven. Die bevond
zich in die tijd nog niet in het universitair ziekenhuis, wel in het rusthuis Edouard Remy.
De opleiding tot geriater was in die tijd nochtans niet zo evident?
Inderdaad, want in die tijd bestond deze specialiteit enkel in het Verenigd Koninkrijk. Afgestudeerd als internist, startte ik eerst als
algemeen Internist in het Sint-Jozefziekenhuis in Oostende. Na twee jaar begon ik aan
de opstart van een experimentele afdeling
geriatrie. Ik volgde een intensieve cursus geriatrie in London. Die werd georganiseerd
door de British Council en gedoceerd door
alle toenmalige bekende Engelse geriaters.
Nog later overhaalde ik deze geriaters om
met een delegatie van 25 artsen naar Oostende te komen en deel te nemen aan onze
jaarlijkse wintermeeting. Dat met als bedoeling om zowel de Vlaamse artsen als de federale overheid te overtuigen om de geriatrie
als apart specialisme in België in te voeren.
Dit alles lukte ﬁnaal in 1985 toen de geriatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen
werden erkend en de geriatrie als subdiscipline van de inwendige ziekten werd erkend.
Het duurde daarna nog tot 2005 vooraleer de
geriatrie erkenning kreeg als autonome volwaardige specialiteit. Ik heb een strijd moeten leveren om de opleiding tot geriater te
kunnen volgen en te laten aanvaarden als
specialisme in ons land.
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Daarbij komt dat de doelgroep ouderen een
specifieke doelgroep is waaraan uitdagingen
zijn verbonden. Is dat ook zo voor palliatieve
zorg voor ouderen?
In de geriatrie bekommeren wij ons over de
oudste ouderen. Vandaag is de gemiddelde
leeftijd van onze patiënten 86 jaar. Ze zijn zeer
broos (frail) geworden en kampen met talrijke ziekten tegelijk (polypathologie). Ze nemen vaak te veel geneesmiddelen en ervaren
geregeld psychosociale problemen vanwege
een samenleving die steeds meer ‘ouderenonvriendelijk’ wordt. Ze hebben schrik van
te veel onderzoeken en willen hun kinderen
of naasten niet tot last zijn. Deze oudere patiënten zijn bang om pijn te ondervinden en
kunnen veel baat hebben bij palliatieve zorg.
Maar vaak weten zorgverleners niet dat palliatieve zorg veel te bieden heeft voor ouderen.
Ze vinden het normaal dat ouderen (kunnen)
sterven en denken er niet aan om het aan te
bieden.
Desondanks vindt u het als geriater erg belangrijk dat ziekenhuizen palliatieve zorg
voor ouderen aanbieden.
Ieder algemeen ziekenhuis zou een palliatieve
zorgeenheid moeten hebben. Het is namelijk

ring van zes bedden. Het werd door de Raad
van Beheer goedgekeurd als idee maar verworpen omwille van budgettaire redenen. Ik
maakte mij boos en diende een nieuw voorstel in. Dit keer te starten met twee bedden,
geﬁnancierd door crowdfunding. Dat werd
wel goedgekeurd. De volgende twee jaar probeerde ik overal geld in te zamelen voor de
eenheid. Dat lukte en twee jaar later kregen
we onze ofﬁciële erkeninning van de Vlaamse
Overheid. Zo hebben we de afdeling uiteindelijk uitgebreid tot een palliatieve zorgeenheid
met zes bedden.
Ook in het onderwijs moet er volgens u aandacht zijn voor palliatieve zorg? Wat vindt u
als docent van de manier waarop dat vandaag gebeurt?
In het Groothertogdom Luxemburg doceer ik
in een masteropleiding in de gerontologie.
Daar is er uiteraard voldoende aandacht voor
palliatieve zorg. Wat er wordt gedoceerd is
theoretisch maar ik probeer er een zeer concrete invulling aan te geven. In Luxemburg
bestaat ook een uitgebreid Palliatief Netwerk
‘Omega’ dat zeer goed werk verricht. In Vlaanderen wordt er in het curriculum wel aandacht geschonken aan palliatieve zorg maar

“Ik heb een strijd moeten leveren om de opleiding tot geriater
te kunnen volgen en te laten aanvaarden als
specialisme in ons land.”
vaak moeilijk om een stervende patiënt van
ziekenhuis te doen verhuizen. Door in elk algemeen ziekenhuis enkele bedden palliatieve
zorg te voorzien, zou men dit kunnen oplossen. Als resultaat van intensieve besprekingen kon er al een budget vrijgemaakt worden
om 365 bedden palliatieve zorg te erkennen.
Nieuwe pogingen om dat aantal te verhogen,
slaagden nog niet. Ik heb altijd al gevonden
dat palliatieve zorg een grote betekenis heeft
voor oudere patiënten en dat daar te weinig
aandacht aan wordt geschonken. Vandaag
werk ik in het Algemeen Ziekenhuis Alma in
Eeklo. Daar heb ik uiteraard de beste samenwerking met het Palliatief Supportteam. Vroeger werkte ik als geriater in het Algemeen
Ziekenhuis Damiaan in Oostende (tot mijn
ofﬁciële oppensioenstelling). Ik richtte daar
de eerste ofﬁcieel erkende palliatieve zorgeenheid in Vlaanderen op. Er was namelijk
vanuit verschillende hoeken belangstelling
ontstaan om zo’n eenheid op te richten. Niemand wilde echter plaats noch bedden inleveren. Ik stelde daarom voor om een grote
woonkamer te gebruiken die wij ter beschikking hadden op onze afdeling geriatrie. Daar
was bovendien een rechtstreekse trap naar
buiten wat mogelijk maakte kleine huisdieren toe te laten bij de palliatieve patiënten.
Ik diende een voorstel in voor de ﬁnancie-

dat kan in mijn ogen nog geoptimaliseerd
worden. Zeker wat betreft palliatieve zorg
voor de oudste ouderen.
Ziet u als voorzitter van FedOS (Federatie Onafhankelijke Senioren) een rol weggelegd
voor het verenigingsleven om naast het formeel opleidingsaanbod te informeren en te
sensibiliseren rond het levenseinde en palliatieve zorg?
Ja. Dat moet zeker gebeuren. FedOS organiseert daarom samen met de Federatie
Palliatieve Zorg Vlaanderen een info- en sensibiliseringsmoment over vroegtijdige zorgplanning voor leden die als patiënt, familie
of mantelzorger met het thema geconfronteerd worden. De docent is een medewerker
van een netwerk palliatieve zorg en vertrekt
vanuit het belang om tijdig na te denken over
de zorgen voor morgen. Maar er is meer. Ik
word als geriater steeds meer geconfronteerd
met ouderen die het niet meer zien zitten, die
vinden dat zij alles gehad hebben en dat hun
leven mag eindigen. Dat is volgens mij het
gevolg van een maatschappij waarin alleen
jong en productief zijn nog telt. Men vergeet
de mens. Ouderen komen steeds meer in de
verdrukking te staan. Ik zie daarom een belangrijke taak weggelegd voor ouderenverenigingen. Zij zullen in de toekomst opnieuw een

Interview

plaats en stem moeten geven aan de ouderen
in onze maatschappij. Dat wordt de nieuwe
uitdaging. FedOS poogt voor het ogenblik bijvoorbeeld om via kunstwedstrijden ouderen
aan te moedigen om zelf kunstwerken te vervaardigen. Hierbij krijgen zij de kans om hun
werken tentoon te stellen en prijzen te behalen. Dat is een doeltreffende manier om aan
te tonen dat ouderen nog veel in hun mars
hebben. En het heeft een bijzonder groot
succes. Zo werden er tijdens de laatste kunstwedstrijd (Natura Artis Magistra) 800 kunstwerken ingediend.
Ondanks de belangrijke rol van het verenigingsleven, kampen steeds meer organisaties met een nijpend tekort aan vrijwilligers.
Met name ook in het palliatief werkveld. Hoe
komt dat volgens u?
Ook dat is een gevolg van de maatschappelijk evoluties. Het wordt in alle organisaties
steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden.
Het rekruteren van vrijwilligers voor palliatieve zorg is al helemaal geen gemakkelijke
zaak. Ze zijn nochtans erg belangrijk. Ze zorgen ervoor dat palliatieve patiënten zich niet
alleen voelen. Hun belangrijkste verdienste
is dat zij er gewoon zijn en een rustige aanwezigheid bieden. Tevens kunnen ze taken
invullen die niemand anders kan opnemen
wegens gebrek aan tijd. Maar professioneel
personeel kunnen ze nooit vervangen.
Bij het opstarten van onze palliatieve eenheid in het Algemeen Ziekenhuis Damiaan
in Oostende heb ik heel wat contact gehad
met vrijwilligers. Dat was een bijzonder intensief maar verrijkend proces, voor alle betrokkenen. Ik heb een rekruteringscampagne
gevoerd, een informatieve vergadering geleid en aan teambegeleiding gedaan. Ik heb
toen ervaren dat vrijwilligers in de palliatieve

“Goede palliatieve zorg maakt
een wezenlijk onderdeel uit
van goede geriatrische zorg.
Nu, en nog meer in de
toekomst.”
zorg in staat moeten zijn om te luisteren en
om aanwezig te zijn zonder te spreken. Bovendien moeten zij de dood een juiste plaats
kunnen geven in het leven. Mensen die bijvoorbeeld met onverwerkte rouwprocessen
zitten, zouden hun problemen kunnen projecteren op de palliatieve patiënt. Dat is nadelig voor een goede zorg.
U heeft ondertussen een uitgebreide beroepscarrière achter de rug. Kijkt u vandaag
anders naar palliatieve zorg voor ouderen
dan bij aanvang van uw carrière?
Mijn houding als arts is gaandeweg enorm veranderd. Ik ben nog gevormd door leermeesters die mij leerden om te liegen tegen de
patiënt. Zij deelden geen slechte prognose(s)
mee maar hielden het bij algemene bewoordingen zoals chroniciteit enzovoort. Zo herinner ik me één van mijn professoren die de
patiënt de diagnose gaf van longtuberculose
terwijl het een longkanker was. Het was toen
een andere tijdsgeest, met andere normen.
Vandaag is dat anders en wordt op een zeer
bedachtzame wijze een diagnose meegedeeld en zorgvuldig geantwoord op de vragen
van de patiënt.
Hoe enthousiast ik ook ben over palliatieve
zorg, ik blijf het moeilijk hebben met euthanasie. Mijn ervaring bij geriatrische palliatieve patiënten is dat wanneer efﬁciënte
palliatieve zorg wordt aangeboden, vaak de

vraag naar euthanasie verdwijnt. Als de leefomstandigheden goed zijn, blijft men liever
nog wat in leven.
Therapeutische hardnekkigheid blijft in onze
actuele geneeskunde helaas een groot probleem. Vaak zien verpleegkundigen sneller
dan artsen dat een patiënt palliatief wordt. In
de geriatrie komt bovendien regelmatig het
omgekeerde voor: therapeutische verwaarlozing van de patiënt omwille van diens leeftijd.
Zo wordt zijn toestand soms ondraaglijk. Mijn
eigen ideeën over therapeutische hardnekkigheid en over therapeutische verwaarlozing
zijn daarom goed bekend bij mijn echtgenote
en kinderen.
Ondanks uw uitgebreide beroepscarrière
kiest u ervoor om erg actief te blijven in de
hulpverlening en het onderwijs. Wat motiveert u daartoe?
Het is mijn levensdoel en leuze om de meest
kwetsbare mensen in onze samenleving te
helpen. De enorme schaarste aan geriaters
heeft mij er toe aangezet om opnieuw aan
het werk te gaan. Enkele andere pensioengerechtigde geriaters hebben mijn voorbeeld
gevolgd. Ik beklaag mij dat helemaal niet. Ik
voel mij ﬁtter dan tevoren: “rust roest” zeiden
onze voorouders. Toch zijn mijn reserves wel
aan het verminderen. Na tien uur ‘s avonds
ben ik vermoeid. Vroeger werkte ik dan nog
vlot door tot twee uur ‘s nachts. Dat gaat niet
meer. Mijn leven lang heb ik aanvaard wat ik
kreeg en wat er mij overkwam. En ik heb altijd
geprobeerd om meer te geven dan ik kreeg.
Ik zal dat verder blijven doen. Ik ben dan ook
zeer blij om mijn patiënten te kunnen blijven verzorgen op de dienst geriatrie alsook
om hun families te kunnen blijven begeleiden. Voor nieuwe ideeën en plannen, moedig
ik nu jongere collega’s aan om initiatieven te
nemen en ik steun ze voluit.
Tot slot. Ook uw dochter is geriater. Voor
welke uitdagingen zal zij in de toekomst komen te staan, denkt u?
De basisprincipes van de geriatrie betreffen
het verbeteren van de levenskwaliteit van
onze ouderen. Dat is ook de vraag van ouderen. Zij willen niet allemaal 100 jaar of meer
worden. Zij willen een zekere graad van autonomie behouden tot hun overlijden. Goede
palliatieve zorg maakt dus een wezenlijk onderdeel uit van goede geriatrische zorg. Nu,
en nog meer in de toekomst
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Wetenschap in_zicht
Onderzoekers verdiepen zich in de zorg(en) van
morgen en vertellen
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Trends

17u20: Steven Vanderstichelen
De positie van vrijwilligers in de palliatieve zorg: taken, rollen, en uitdagingen.
Wie is hij?
Steven
Vanderstichelen is socioloog
(MSc.) en doctoraatsonderzoeker
binnen de onderzoeksgroep
Zorg
rond het Levenseinde (Vrije Universiteit Brussel - UGent). Als
medewerker aan het INTEGRATE-project voert
hij onderzoek naar het vrijwilligerswerk in de
palliatieve zorg. Hij is ook lid van de stuurgroep van de EAPC Taskforce rond vrijwilligerswerk in hospice en palliatieve zorg.

Waar spreekt hij over op het congres?
In het licht van de toenemende middelenbeperkingen in de professionele gezondheidszorg, wenst de Vlaamse overheid sterker in
te zetten op informele zorgverlening. Omdat
vrijwilligers hierin een belangrijke rol spelen
en er weinig concrete kennis is over vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg, wil dit onderzoek dit uitvoerig in kaart te brengen. Het is
de eerste studie die dit doet. Resultaten wijzen op de unieke positie en complementaire
rol van vrijwilligers in de palliatieve zorg. Dat
blijkt uit hun taakuitvoering, die sterk op psy-

chosociale zorg inzet, uit hun rol als tussenpersoon tussen patiënten, mantelzorgers en
professionele zorgverleners en uit de signaaltaken die daarmee gepaard gaan. De betrokkenheid van vrijwilligers in de organisatie van
de zorgverlening is sterk in gespecialiseerde
palliatieve zorgdiensten, maar verrassend
laag in woonzorgcentra. Dit hangt samen met
het opleidingsaanbod en de taakuitvoering
binnen de zorgorganisatie. Vrijwilligers blijken bovendien cruciaal in het verwezenlijken
van zorg op maat. Het is daarom opvallend
dat de meerderheid van organisaties die palliatieve zorg bieden een tekort aan nieuwe en
geschikte vrijwilligers signaleert.

Wat kan je meenemen uit de voordracht?
Vrijwilligers blijken een sterke meerwaarde
voor palliatieve zorgverlening. Een vrijwilligerswerking vergt echter middelen en kan
niet dienen als vervanging voor personeelstekorten in de gezondheidszorg. Dit onderzoek
wijst op een nood aan ﬂexibele, laagdrempelige en duidelijk uitgelijnde vrijwilligersproﬁelen. Dat kan zorgorganisaties helpen om
vrijwilligers gericht te werven en in te zetten.
Het biedt een lens om te evalueren of de vrijwilligers voldoende opgeleid en ondersteund

worden. Tot slot pleit het onderzoek voor de
ontwikkeling van lokaal geleide initiatieven
voor palliatieve zorg – zoals ondersteuningsnetwerken – die zich rond lokale zorgorganisaties kunnen scharen, zoals woonzorgcentra
of palliatieve dagcentra

Waar vind je meer informatie?
Momenteel bevragen we een 2400 vrijwilligers in de palliatieve zorg via een enquête
over hun betrokkenheid, taakuitvoering, tijdsbesteding en samenwerking met zorgprofessionals. De onderzoekers hopen hiermee een
terugkoppeling naar en vergelijking met de
resultaten van de eerste twee studies te kunnen maken. Meer info over het onderzoek kan
je vinden op www.endoﬂifecare.be en
www.integrateproject.be.

Zorgprogramma laatste
levensdagen voor de geriatrie
De onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en
Universiteit Gent (EOLC) ontwikkelde samen met het UZ Gent een zorgprogramma
dat zorgt voor meer comfort tijdens de stervensfase van mensen die overlijden op een
geriatrische ziekenhuisafdeling. Dankzij de
steun van Kom op tegen Kanker kan het
zorgprogramma nu gratis uitgerold worden
in 26 geriatrische ziekenhuisafdelingen
over heel Vlaanderen. Een coach begeleidt
de afdeling, die nadien de zorgleidraad opneemt als vast onderdeel van de standaardzorg voor stervende patiënten.
Wil je graag de levenseindezorg op
jouw afdeling verbeteren? Meld je dan
online aan voor de implementatie van
het zorgprogramma in 2021 via de website:
www.endoflifecare.be/zorgprogramma
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17u40: Sophie Opsomer
Betekenis en beleving van voedinggerelateerde problemen bij palliatieve kankerpatiënten en hun partner.
Wie is ze?
Sophie Opsomer is
huisarts en coördinerend en raadgevend arts (CRA)
in een woonzorgcentrum. Ze werkt
daarnaast als vrijwillig onderzoeker aan het
Academisch Centrum Huisartsgeneeskunde van KULeuven in het kader
van een doctoraat over veerkracht bij mantelzorgers van palliatieve kankerpatiënten.

Waar spreekt ze over op het congres?
Dit onderzoek gaat over de betekenis van
voedinggerelateerde problemen voor palliatieve kankerpatiënten en hun partner. Het
onderzoek is ontstaan vanuit de praktijk.
Heel wat kankerpatiënten krijgen te maken
met voedinggerelateerde problemen zoals
misselijkheid, gewichtsverlies, geen eetlust,
slikstoornissen, diarree, constipatie … Deze
problemen kunnen zeer stresserend zijn en
een ernstige impact hebben op het leven

van de patiënt en diens partner. Daarnaast
zijn veel van deze problemen onomkeerbaar waardoor een professioneel hulpverlener zich vaak machteloos voelt. Onderzoek
leert dat het kan helpen om problemen aan
te pakken en te verwerken door een al dan
niet symbolische betekenis te geven aan een
stresserende gebeurtenis (zingeving). Als we
leren begrijpen wat deze problemen betekenen voor de patiënt en diens partner, kunnen
we er als hulpverlener gerichter op inspelen,
empathischer handelen en een betere psychosociale ondersteuning bieden.

Wat kan je meenemen uit de voordracht?
Dit onderzoek biedt een nieuwe kijk op de
belevingsaspecten van voedinggerelateerde
problemen van palliatieve kankerpatiënten
en hun partners. Het toont aan hoe belangrijk het is dat hulpverleners rekening houden met de symbolische betekenis van deze
problemen en pleit voor open gesprekken
hierover. De meeste patiënten en partners ervaren deze problemen als een bedreiging, lei-

dend tot het verlies van gezondheid en alle
symbolen die daarnaar verwijzen. Een verlies van lichamelijke gezondheid en rechtstreekse confrontatie met de (naderende)
dood; een verlies van psychische gezondheid
met controleverlies en soms zelfs verlies van
de identiteit tot gevolg, een verlies van sociale gezondheid resulterend in communicatiestoornissen binnen het koppel en een verlies
van de sociale activiteiten van een koppel

Waar vind je meer informatie?
Het volledig onderzoek ‘Losing health symbols because of nutrition-related problems
in advanced cancer. An interpretative phenomenological analysis’ wordt gepubliceerd in
de oktobereditie van Journal of Hospice and
Palliative Nursing. Meer informatie kan via
e-mail opgevraagd worden via sophie.opsomer@telenet.be

18u00: Charlotte Benoot
Het omgaan met seksualiteit in de palliatieve zorg: van valkuilen naar best practices.
Wie is ze?
Dr. Charlotte Benoot
is zelfstandig klinisch seksuoloog
en
onderzoeker
binnen de onderzoeksgroep
MENT
(Mental Health and
Wellbeing) aan de Vrije
Universiteit Brussel. Ze onderzocht in haar doctoraatstraject de attitudes en concrete ervaringen van palliatief
verpleegkundigen bij het omgaan met seksualiteit. Ze voerde daarvoor een kwalitatieve
studie uit waarbij ze 21 diepte-interviews afnam met verpleegkundigen werkzaam in de
verschillende palliatieve voorzieningen in
Vlaanderen.

Waar spreekt ze over op het congres?
Seksualiteit speelt een rol in elk mensenleven. Ook in dat van zwaar zieke mensen.
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Onderzoek toont aan dat seksualiteit ook
in de laatste levensfase een belangrijke ervaring kan zijn en dat op allerlei manieren:
als een vorm van troost, als het gevoel nog
mee te mogen doen in het leven … Daarnaast
leert onderzoek dat patiënten en hun partners wensen dat seksualiteit bespreekbaar
is met hun zorgverleners. Desondanks wordt
seksualiteit niet altijd als positief benaderd
in de algemene zorgsector. Het is een onderwerp waarmee hulpverleners worstelen. Het
geeft hen een gevoel van onmacht: “wij zijn
daar niet voor opgeleid”, “het gaat ons petje
te boven” … De holistische en patiëntgerichte
ﬁlosoﬁe, eigen aan de palliatieve zorg, impliceert nochtans dat palliatief verpleegkundigen seksuele thema’s en problemen mee
opnemen in hun dagelijkse praktijk. Tot nu
toe werd er echter nog geen onderzoek uitgevoerd dat zich speciﬁek richt naar de ervaringen van verpleegkundigen in de palliatieve
zorg in de omgang met seksualiteit.

Wat kan je meenemen uit de voordracht?
Dr. Charlotte Benoot toont aan hoe verpleegkundigen de holistische en patiëntgerichte ﬁlosoﬁe van palliatieve zorg aan
wenden wanneer ze omgaan met seksualiteit.
Ze bespreekt hoe verpleegkundigen daarbij
worden geconfronteerd met verschillende dilemma’s en hoe ze trachten om te gaan met
persoonlijke gevoelens als schaamte, ongemak, gebrek aan kennis enzovoort. Ze belicht
verschillende valkuilen en geeft best practices, inzichten en skills mee waarmee hulpverleners kunnen leren om op een positieve
manier vragen over seksualiteit te behandelen

Waar vind je meer informatie?
Mental Health and Wellbeing Research Group
van de VUB: www.ment-research.be

Op bezoek bĳ Margot Piron en
Linda Adriaensen
Palliatieve zorg voor ouderen in een woonzorgcentrum
Margot Piron
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Margot Piron

kwaliteitscoördinator
47 jaar.
10 jaar een fijne relatie met Ben.
Samen 4 kinderen en 4 kleinkinderen.

Linda Adriaensen

referentieverpleegkundige palliatieve
zorg en verantwoordelijke bewonerszorg
50 jaar.
Gehuwd met Patrick en mama van 2
kinderen. Haar zoon is eveneens referentieverpleegkundige palliatieve zorg
en werkt ook in woonzorgcentrum SintLucia. Haar dochter studeert nog.
Jullie werken beiden in het woonzorgcentrum
Sint-Lucia in Turnhout. Wat doen jullie daar
precies?
Margot Piron: Als kwaliteitscoördinator hou
ik me vooral bezig met kwaliteit in de ruime
zin van het woord. We hebben in het woonzorgcentrum een kwaliteitshandboek met
procedures. Het is mijn taak om die actueel
te houden. Dat wil zeggen dat nieuwe richtlijnen of methoden omgezet moeten worden
in procedures en dat die procedures vertaald
worden naar de medewerkers. We werken
daarvoor samen met coachen en specialisten
in verschillende werkgroepen rond verschillende thema’s zoals palliatieve zorg in het
palliatief supportteam (PST), wondzorg, verplaatsingstechnieken enzovoort. Ook de kwaliteitsindicatoren van het Agentschap Zorg en
Gezondheid van de Vlaamse overheid spelen
een belangrijke rol in mijn functie als kwaliteitscoördinator. Jaarlijks geef ik de nodige
cijfers door aan de Vlaamse overheid en vertaal ik ze naar onze gebruikersraad (bewoners en familie), vrijwilligers-vergaderingen
en werkgroepen. Tot slot werk ik projectmatig
en ook dat is heel ruim. Van projecten over
communicatie, missie en visie, tot projecten
over verzorgend wassen, studenten en de referentenbeurs. Tijdens die beurs willen we de
ouderenzorg binnen ons woonzorgcentrum
op een andere manier in de kijker zetten door
studenten, collega’s, bewoners en familie te
laten kennismaken met specialismen in een
ouderenvoorziening.
Linda Adriaensen: Als verantwoordelijke bewonerszorg coördineer ik de bewonerszorg
met het oog op een kwaliteitsvolle hulpen dienstverlening aan de bewoners in het
woonzorgcentrum. Daarnaast coördineer ik
de multidisciplinaire werking van het zorgpersoneel. Dat betekent dat ik samen met de
diensthoofden de dagelijks leiding over het
verpleegkundig en zorgpersoneel verzeker.
Vaak ben ik een schakelfunctie tussen verschillende teams en directie, maar ook tus-
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sen externen, bijvoorbeeld artsen en teams
of directie.
Hoe worden jullie betrokken bij de palliatieve
zorg in het woonzorgcentrum?
Margot Piron: Als kwaliteitscoördinator ben ik
vooral op de achtergrond aanwezig door gerelateerde procedures voor mijn rekening te
nemen. Zo heb ik voor de medewerkers procedures uitgewerkt rond een overlijden, de
opstart van een palliatief dossier, de vraag
naar euthanasie enzovoort. Het is namelijk
belangrijk voor de medewerkers om praktisch aan de slag te kunnen gaan als er zich
zo’n situatie voordoet. Neem nu een overlijden. Dat is meestal een hectische gebeurtenis. Ik heb daarom een procedure ontwikkeld
die een leidraad vormt en waarin de mede-

spulletjes zitten die comfort bieden tijdens
palliatieve situaties (CD’s, teksten, notitieboekje om eigen gedachten op te schrijven
...). Daarnaast maak ik brochures en volg ik
extra items op zoals: is er een levenstestament, zijn er therapieafspraken, werd palliatieve sedatie toegepast ...
Linda Adriaensen: Ik ben sedert 19 jaar referentieverpleegkundige palliatieve zorg. In
mijn huidige functie als verantwoordelijke
bewonerszorg neem ik deze rol ook nog waar.
Elke palliatieve situatie wordt in ons woonzorgcentrum door twee referentieverpleegkundigen opgevolgd zodat medewerkers en
familie altijd op iemand een beroep kunnen
doen. Daarnaast vind ik het belangrijk om
medewerkers het belang van palliatieve zorg

“Je kan de palliatieve begeleiding maar één keer doen en dat
wil je graag goed doen. Het is het laatste wat je voor
de bewoner en zijn familie kan betekenen.”
werkers alle nodige informatie kunnen terugvinden bv. over de zorg voor nabestaanden,
de zorg voor de overleden bewoner, het begeleiden van de begrafenisondernemer. Doordat de medewerkers de werkwijze kennen en
gemakkelijk de nodige documenten kunnen
vinden, hebben zij meer tijd voor de familie,
medebewoners en collega’s. Om de drie jaar
worden de procedures onder de loep genomen. Als de medewerkers zaken willen aanpassen, kunnen ze die steeds doorgeven. Het
is belangrijk dat de procedures op hun maat
zijn. Hun feedback is dus heel belangrijk voor
mij.
Ook cijfergegevens maken een belangrijk
deel uit van mijn werk. Zo geef ik voor het
indicatorenproject van het Agentschap Zorg
en Gezondheid jaarlijks cijfers door over het
aantal bewoners met vroegtijdige zorgplanning en het aantal overlijdens in het woonzorgcentrum. Voorts geef ik jaarlijks cijfers
rond palliatieve zorg en overlijden door aan
het Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout (PNAT). Nadat deze gegevens verwerkt
zijn, krijgen we een beeld van waar we ons
ten opzichte van andere woonzorgcentra in
het arrondissement situeren. We vinden het
belangrijk om de cijfers te verzamelen en te
bespreken maar ook vooral om er iets mee te
doen. Is er nood aan extra vorming rond een
bepaald thema? Zijn er nieuwe richtlijnen die
we moeten integreren in ons beleid? Is er een
tendens naar één bepaalde richting en hoe
gaan we daarmee om?
Verder geef ik ondersteuning in kleinere projecten met betrekking tot palliatieve zorg
zoals het memoria-karretje waarin allerlei

te doen inzien, hen te ondersteunen in een
palliatieve situatie, te luisteren, te evalueren
en indien nodig bij te sturen. Je kan de palliatieve begeleiding maar één keer doen en
dat wil je graag goed doen. Het is het laatste
wat je voor de bewoner en zijn familie kan
betekenen.
Er is in jullie woonzorgcentrum veel aandacht
voor het levenseinde en palliatieve zorg. Vanwaar deze bijzondere aandacht daarvoor?
Margot Piron: We koesteren een bijzondere
aandacht voor palliatieve zorg vanuit onze
normen en waarden. We zijn geïnspireerd
door de manier van werken van de Gasthuiszusters en zijn gaandeweg gevormd door
de nauwe samenwerking met de netwerken
palliatieve zorg. Daardoor is goede palliatieve zorg een vaste waarde geworden in ons
woonzorgcentrum.
Linda Adriaensen: De Gasthuiszusters van
Turnhout deden al aan palliatieve zorg avant
la lettre. Al tientallen jaren zetten zij zich in
voor personen die zich in de laatste levensfase bevonden. De zusters luisterden, troostten en waren nabij. Ze waren dag en nacht
bereikbaar. Als geen ander voelden ze het naderende levenseinde aan en bleven ze uren
aanwezig om te waken en te bidden. Ze gaven comfortzorg: mondzorg, rugfricties, goede
bedpositie, steeds met de nodige warmte en
genegenheid. Reeds in de ontstaansjaren van
woonzorgcentrum Sint-Lucia kozen zij ervoor
om zorgbehoevenden op te nemen die nergens anders terechtkonden en wanneer het
medisch-technisch mogelijk was, bleven de
bewoners tot hun dood in de voorziening.
Deze manier van werken onderscheidt zich
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bewust en scherp van wat momenteel de
hoofdstroom is in de verzakelijkte, marktgerichte en op productie georiënteerde zorgverlening.
Hoe bewaken jullie in zo’n klimaat de kwaliteit en continuïteit van de levenseindezorg in
jullie woonzorgcentrum?
Margot Piron: Het is een kunst om in een
werkplanning de individuele zorg voor de
bewoners centraal te stellen. Dat kan enkel
met behulp van gedreven medewerkers. Ook
goede communicatie is cruciaal. Je kan op
korte tijd veel te weten komen van de bewoners. Ze vertellen graag en vaak zijn de gesprekken erg diepgaand. Bovendien hoef je
voor die communicatie geen extra tijd uit te
trekken als je ze integreert in de frequente
zorgmomenten. De informatie die we op die
manier verzamelen, verwerken we zorgvuldig. Dat alles leidt tot kwalitatieve palliatieve
zorg: in wonen en leven, tot en met het levenseinde.
Op welke manier geven jullie deze palliatieve
zorg concreet vorm in het woonzorgcentrum?
Margot Piron: We hechten veel belang aan
vroegtijdige zorgplanning. Het is belangrijk
om met de bewoners en familie duidelijke afspraken te maken over het wonen en leven in
ons woonzorgcentrum, om in gesprek te gaan
en om te luisteren; om de wensen inzake de
laatste levensfase echt te horen. Die informatie tekenen we op in het bewonersdossier zodat we zeer concreet en op een respectvolle
manier kunnen inspelen op elke individuele
vraag en/of wens rond het levenseinde.
Linda Adriaensen: Elke palliatieve situatie is
anders en wordt individueel benaderd. Centraal staat de informatie die we tijdens de
gesprekken hebben verzameld en de beleving van de bewoners en hun familie. Er
zijn zo veel verschillende mogelijkheden om
comfortabele zorg te bieden. Zo heerst er in
ons woonzorgcentrum een rustige en serene
sfeer in de kamers. De bewoners en familie
kunnen er samen zijn en er is ruimte om afscheid te nemen. Daarnaast kunnen familie
en naasten ervoor kiezen om tijdens de laatste levensfase bij hun dierbare te waken. We
herschikken dan de kamer en voorzien in een
logeerbed. Ook werken we met aromatherapie, rustgevende muziek en massage, is er
een memoriakarretje ter beschikking én hebben we een therapiehond, Zadro, die in een
palliatieve situatie een extra dimensie kan
geven door troost te bieden.
Waar halen jullie deze inspiratie vandaan?
Margot Piron: In ons huidig woonzorgcentrum verblijven er 104 bewoners. Het palliatief supportteam (PST) is er al een 20-tal
jaar actief en heeft de nodige achtergrond

“Kwaliteitsvolle
levenseindezorg is een cultuur
die je opbouwt en
waar je tijd voor nodig hebt.
Dat gaat niet van vandaag op
morgen.”
en kennis. Het bestaat uit verschillende referentieverpleegkundigen palliatieve zorg,
een kinesitherapeut, een coördinerend en
raadgevend arts en een sociaal werker. Op
vraag nemen ook andere disciplines deel zoals zorgkundigen, diëtisten, de directeur …
Vier keer per jaar komt het team samen om
nieuwe richtlijnen en procedures te bespreken en om concreet aan de slag te gaan met
de resultaten van de kwaliteitsindicatoren.
De herwerking van de brochure over vroegtijdige zorgplanning is daarvan een voorbeeld.
Daarnaast gaan de referentieverpleegkundigen regelmatig naar gerichte opleidingen.
Zij brengen de nodige inspiratie mee en daar
gaan we dan weer mee aan slag. Kortom, iedere medewerker heeft zijn eigen bagage
omtrent palliatieve zorg waardoor we elkaar
aanvullen.
Linda Adriaensen: In 2019 zullen we de PICTschaal (Palliative Care Indicator Tool) testen.
Onze coördinerend en raadgevend arts (CRA)
heeft namelijk geopperd om te starten met
een pilootproject rond het gebruik van deze
schaal. We willen de schaal op één afdeling
door de verschillende verpleegkundigen laten invullen en nadien de resultaten samenleggen. Mogelijk volgt daarop dan weer een
gesprek met de bewoners en familie. Dat
moet allemaal nog verﬁjnd worden.
Jullie bundelen dus ook de krachten met andere partners in het palliatief werkveld?
Margot Piron: We hebben een goed contact
met Guy Hannes, coördinator van het Palliatief Netwerk Arrondissement Turnhout (PNAT).
Vorig jaar organiseerden we in samenwerking
met het netwerk een informatieavond over
vroegtijdige zorgplanning voor familie en medewerkers en een opleiding over palliatieve
zorg voor medewerkers.
Linda Adriaensen: Ook de opleidingsavonden van het netwerk blijven interessant voor
onze medewerkers. Zo was er dit jaar al een
opleiding over vroegtijdige zorgplanning bij
personen met dementie, pijn- en symptoomcontrole, back to basics. Via de nieuwsﬂash
van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
blijven we op de hoogte van verschillende
opleidingen, nieuwe richtlijnen enzovoort.
Het lezen van literatuur is belangrijk. Tot slot
wordt in het vormingscentrum een basisopleiding palliatieve zorg aangeboden. Deze

opleiding is al door meerdere medewerkers
gevolgd.
Ondanks het belang van kwaliteitsvolle levenseindezorg in woonzorgcentra blijkt dat
er nog veel een tandje moeten bijsteken op
dit vlak. Een verrassend resultaat voor jullie?
Linda Adriaensen: Hoewel er ongetwijfeld
nog te weinig middelen worden uitgetrokken voor kwaliteitsvolle ouderenzorg, speelt
daarnaast ook het feit dat de aandacht voor
levenseindezorg moeilijker past in een verzakelijkte, marktgerichte zorgverlening.
Margot Piron: Vanuit ons perspectief, onze
achtergrond en onze geschiedenis is dat inderdaad een verwonderlijk resultaat maar ik
kan niet oordelen over de context van andere
woonzorgcentra. Kwaliteitsvolle levenseindezorg is een cultuur die je opbouwt en wat tijd
vraagt. Dat gaat niet van vandaag op morgen.
In die cultuur speelt ook euthanasie een rol.
Toch blijkt dat een aantal woonzorgcentra
het nog steeds moeilijk hebben met de vraag
van hun bewoners naar euthanasie.
Margot Piron: Medewerkers hebben het vaak
moeilijk met een vraag naar euthanasie. Je
kan niet wegcijferen dat ze een hechte relatie opbouwen met onze bewoners. Dat neemt
niet weg dat we een vraag naar euthanasie
zeer ernstig nemen. Wij gaan altijd dieper in
op de nood, de reden waarom die vraag gesteld wordt. Dat wordt altijd besproken met
het zorgteam, de huisarts, het PST en de CRA.
Het is op dat moment heel belangrijk om de
bewoner en familie goed te informeren. Niet
enkel door middel van een foldertje maar
door een gesprek waarbij je volledige en correcte informatie geeft over alle aspecten van
palliatieve zorg zodat bewoner en familie weten wat de mogelijkheden zijn. Wij ervaren
dat de vraag naar euthanasie dan vaak wegvalt. Het is voor bewoners en familie vooral
belangrijk dat in de laatste levensfase comfort ervaren wordt. Het is voor ons prioritair
om daaraan tegemoet te komen. Uiteraard
gaan we een ernstige vraag naar euthanasie
niet uit de weg. Soms komt het toch voor dat
een euthanasievraag overeind blijft. Dan zullen wij er vanuit een multidisciplinair overleg
alles aan doen om dat zo menswaardig mogelijk te laten verlopen.
Linda Adriaensen: De afgelopen twee jaar
hebben we in ons woonzorgcentrum drie euthanasieverzoeken gehad. Twee daarvan werden daadwerkelijk ingewilligd. Het derde was
uiteindelijk geen vraag meer. Vroeger werd er
bij ons niet gepraat over euthanasie. Veel bewoners waren er niet mee bezig.
Vandaag krijgen we echter te maken met een
andere generatie ouderen. Zij is beter op de
hoogte van euthanasie. Desondanks >
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merken we dat er nog veel misvattingen bestaan. De regelgeving hieromtrent is niet altijd gekend en zeker in de volksmond wordt
palliatieve sedatie nog wel eens als euthanasie aangezien. Het is dan de opdracht van het
palliatief supportteam om iedereen goed te
informeren en om te voorkomen dat er misvattingen ontstaan.
Tot slot, welke andere uitdagingen liggen er
nog voor jullie in het verschiet?

Margot Piron: Het blijft een uitdaging om te
verbeteren via zelfevaluatie. We leren uit onze
ervaringen en gebruiken die om verbeteringsprocessen op te zetten. De grootste uitdaging
blijft om telkens opnieuw op zoek te gaan
naar de individuele noden van de bewoners.
Elke bewoner is een unieke persoon. We moeten op een respectvolle manier met die eigenheid omgaan. Vanwege de hoge werkdruk
die vaak doorweegt, is het niet altijd gemakkelijk om daarvoor oog te hebben. We streven

er dus naar om nog meer aandacht te besteden aan de levenswijze en voorkeuren van
de bewoners en om in ons woonzorgcentrum
een woonleefplan te integreren. We blijven
ondertussen de belangrijke waarden bestendigen, ook voor nieuwe medewerkers

© Sien Verstraeten - Vlaamse Ouderenraad vzw

© wzc Sint-Lucia (Turnhout)

© wzc Sint-Lucia (Turnhout)

© wzc Sint-Lucia (Turnhout)

© wzc Sint-Lucia (Turnhout)

20 _ tijdschrift FPZV _ 2018

Inspiratie

In de prĳzen: Passie voor Palliatieve Zorg
Op het 15de Vlaams Congres Palliatieve Zorg
wordt voor de tweede keer de Prijs Passie
voor Palliatieve Zorg uitgereikt. In 2015 riep
de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen deze
prijs in het leven naar aanleiding van haar
25-jarig bestaan. Met deze prijs wil ze inventieve en/of innovatieve projecten in het kader
van palliatieve zorg in de kijker te zetten en
een ﬁnancieel duwtje in de rug te geven. De
drie sterkste projecten worden geselecteerd
door een onafhankelijke jury van specialisten uit de palliatieve zorgwereld. Het project
dat de hoofdprijs in de wacht sleept, wint een
geldbedrag van 2000 euro.
Paul Vanden Berghe; directeur van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vertelt: “Toen
dr. Senne Mullie zes jaar terug afscheid nam
na twee termijnen als voorzitter van de Federatie, rees bij ons de idee om zijn onophoudelijke, gepassioneerde inzet te eren met een
naar hem genoemde prijs. Zoals hij immers
creativiteit en tijd (en brandstof) investeerde
in de ontwikkeling van de palliatieve zorg in
Vlaanderen: een ander had er een halftijdse
dagtaak aan gehad. Neem dat gerust letterlijk. Maar hij was en is niet alleen. Na al die
jaren in de Federatie kan ik nog steeds blij,
verwonderd en dankbaar zijn voor eenzelfde
inzet, creativiteit en onbaatzuchtigheid bij zovele anderen waarop we voor tal van projecten een beroep kunnen doen. De ontwikkeling
van een opleiding, een richtlijn, een publicatie, een studiedag en de vertegenwoordiging
in een overlegorgaan ... En als verantwoordelijke voor de dagelijkse werking van de Federatie ken ik ook de harde baten van deze
onbaatzuchtigheid. Meer initiatieven gerealiseerd met minder centen en met minder
betaalde mankracht. Bijgesprongen door de
onbetaalde inzet van vrijwilligers die vaak
zelf professionals zijn in het dagelijks leven.
Bij uitbreiding is dit ook het verhaal van de
hele Vlaamse palliatieve zorg. Je moet eens
een buitenlands congres bijgewoond hebben
om beter te beseffen wat we te danken hebben aan deze passie van vrijwilligers en professionals. Daarom wilde de Federatie graag
iets terugdoen. Door om de drie jaar drie
projecten in de kijker te zetten die door hun
inzet en creativiteit een inspiratie en aanmoediging zijn voor al wie zich met passie inzet
voor betere palliatieve zorg in de thuisomgeving, woonzorgcentrum of ziekenhuis. Geen
‘Grote Prijs Arsène Mullie’ maar ook voor al
die anderen doodgewoon: ‘Prijs Passie voor
Palliatieve Zorg’.”

Zodoende zag de Prijs Passie voor Palliatieve
Zorg het licht in 2015 en werd de gelijknamige
wedstrijd gelanceerd. Ze kon op heel wat bijval rekenen. Teams van over de gehele palliatieve zorgsector kwamen met inspirerende
en vernieuwde projecten voor de dag. Elk met
als doel om op een eigen unieke manier bij te
dragen aan kwaliteitsvolle palliatieve zorg in
Vlaanderen. Van de talloze projecten die werden ingediend, wist uiteindelijk woonzorgcentrum De Ruyschaert in Marke de hoofdprijs
te bemachtigen. Dit voor de ontwikkeling van
de applicatie ‘Voor ik het vergeet’: een app
die deel uitmaakt van een methodiek waarbij zorgverleners aan de hand van een semigestructureerde vragenlijst in gesprek gaan
met personen met dementie over hun wensen over de zorg aan het levenseinde. Op die
manier krijgen zij een stem in de vroegtijdige
zorgplanning.
Directeur bewonerszorg Stéphanie Van Hauwaert vertelt: “Bij vroegtijdige zorgplanning
(VZP) treden de patiënt en zorgverlener in gesprek rond de wensen van de patiënt over de
kwaliteit van de toekomstige zorg en het levenseinde. Woonzorgcentrum De Ruyschaert
scoorde op dat gebied niet goed omwille
van het hoog aantal personen met dementie waarmee de zorgverleners het gesprek
over vroegtijdige zorgplanning niet of onvoldoende aangingen. Dit vanwege de overtuiging dat het voeren van een dergelijk gesprek
met hen te complex of onmogelijk was. We
wilden in onze zorgverlening nochtans net zo
veel mogelijk rekening houden met de wensen van onze bewoners met dementie. Ook
wanneer dit niet zo voor de hand liggend is
en communicatie alsmaar moeilijker wordt.
Het gebruik van non-verbale, visuele communicatie was daarbij onontbeerlijk. Het ontwikkelen van een applicatie leek het meest
geschikt. Hiermee kunnen niet alleen de noden van de bewoners omtrent hun levenseinde beter begrepen worden, maar kan ook
de zorg voor later beter gepland worden.”
Ivan Vandecandelaere; referentiepersoon
dementie en bezieler van de applicatie vult
aan: “Sinds 2011 zijn we in woonzorgcentrum
De Ruyschaert bezig met dit project. De eerste twee jaar deden we dat in samenwerking
met de Koning Boudewijnstichting. Dat stelde
ons in staat om een prototype van een applicatie te ontwikkelen die we intern konden
uittesten. In 2014 stelden we op een beurs
in West-Vlaanderen onze visie, methodiek en

tool voor aan andere woonzorgcentra. Zij waren meteen heel enthousiast en vroegen of
ook zij de applicatie konden gaan gebruiken.
Dat enthousiasme leidde ertoe dat we de applicatie verder zijn gaan ontwikkelen. Via de
nieuwsbrief van de Federatie Palliatieve Zorg
Vlaanderen leerden we de Prijs Passie voor
Palliatieve Zorg kennen. Hieraan deelnemen
was voor ons een unieke kans om de applicatie te tonen aan een nog breder publiek. Onze
ambitie was en is immers om ze kenbaar te
maken in geheel Vlaanderen en ter beschikking te stellen van alle woonzorgcentra die
dat wensen. De geldsom die de hoofdprijs
ons opleverde, investeerden we integraal in
de applicatie waardoor ze uiteindelijk in oktober 2016 op de markt is gekomen. Daarna
ging het snel. Zo wordt de applicatie vandaag
in meer dan 50 woonzorgcentra gebruikt.”
De applicatie ‘Voor ik het vergeet’ is onderdeel van van een uitgebreid proces rond
vroegtijdige zorgplanning dat de gebruiker
een visie, een methodiek én een tool aanbiedt. Het project steunt op vier innovatieve
pijlers nl. (1) een gestructureerde vragenlijst
voor het voeren van de eigenlijke gesprekken,
(2) de applicatie zelf, (3) ﬁlmopnames van
de gesprekken en ten slotte (4) een dubbele
analyse van de beelden door zowel team als
familie.

Heb je interesse in de applicatie
‘Voor ik het vergeet’?
Neem gerust eens een kijkje op de website
www.voorikhetvergeet.be. Organisaties kunnen zowel de light-versie van de app (de app
zoals geconcipieerd door woonzorgcentrum
De Ruyschaert) aanschaffen als de full-versie
(waarbij thema’s, foto’s en tekst gepersonaliseerd kunnen worden). De kosten daarvoor
bedragen respectievelijk 75 of 95 euro per
jaar. Voor meer informatie over dit artikel of
over het project kan je terecht bij:
ivan.vandecandelaere@de-ruyschaert.be
Eva Bequaert wijdde haar masterproef aan
een onderzoek in verband met het gebruik
van de applicatie door hulpverleners bij personen met dementie. Ze onderzocht het gebruik in 14 Vlaamse woon- en zorgcentra. De
bevindingen werden gebruikt om de app bij
te werken. Je vindt de masterproef terug bij
de projecten op de website
www.voorikhetvergeet.be.
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Laureaten Prĳs Passie voor Palliatieve Zorg 2018
quate manier verzorgd. Door in te zetten op
maatschappelijke bewustwording van deze
problematiek, gericht onderzoek naar deze
doelgroep en een pleidooi voor meer middelen willen ze werken aan een geestelijke
gezondheidzorg die een waardig, kwaliteitsvol, palliatief alternatief ontwikkelt voor deze
personen. Vandaar het begrip crustatieve
zorg, naar analogie met palliatieve zorg: waar
het Latijnse pallium mantel betekent, staat
crusta voor schelp. Wat palliatieve zorg kan
betekenen voor een somatisch uitbehandelde patiënt, kan crustatieve zorg bieden
voor een uitbehandelde psychiatrische
patiënt: een totaalzorg die inzet op het verminderen van de lijdensdruk en het verhogen van de levenskwaliteit. De op de afdeling
geboden structuur zoals de dagindeling biedt
deze mensen als het ware een extern skelet
waarbinnen ze zichzelf kunnen zijn. In plaats
van te proberen om de patiënt aan te passen
met oog op een re-integratie in de leefomgeving, wordt er naar gestreefd om de omgeving zo goed mogelijk aan te passen aan
de patiënt.

© Anna Van Laethem
Winnaar 2de prijs kunstwedstrijd:
Palliatieve zorg gaat voor (g)oud!
Heb je interesse in de laureaten van
deze editie van de Prijs Passie voor
Palliatieve Zorg?
Dan vind je hieronder alvast een korte voorstelling terug van de drie projecten die in de
prijzen vielen.

Crustatieve zorg: een palliatieve
benadering binnen de geestelijke
gezondheidszorg
Crustatieve zorg of schelpzorg is een benadering die inzet op levenskwaliteit en een radicaal holistische aanpak van personen met
een ernstige en persisterende psychiatrische
aandoening. Al te vaak worden personen die
al jarenlang kampen met ernstig psychisch
lijden en ‘uitbehandeld’ zijn op een inade-
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Voor meer informatie over het project kan je
terecht bij het team crustatieve zorg onder
leiding van dr. Ilse Decorte: ilse.decorte@opzgeel.be en drs. Loïc Moureau: loic.moureau@
vzw.gzbj.be

IRIS-project: een regionaal wachtsysteem en multidisciplinair communicatieplatform
Het IRIS-project werd opgezet om de kwaliteit en continuïteit van zorg voor palliatieve
patiënten in de eerste lijn te verhogen. Het
combineert de uitbouw van een regionaal
wachtsysteem met de ontwikkeling van een
elektronisch communicatieplatform voor
zorgverleners. Het heeft als doel om de dialoog tussen de patiënt, de mantelzorgers en
de betrokken zorgverleners te bevorderen.
Via het beveiligde en op maat ontworpen
IRIS Palliatief Zorgdossier kan er eenvoudig
en efficiënt gecommuniceerd worden tussen artsen, verpleegkundigen, de palliatieve

equipe en andere betrokken hulpverleners.
Het bevat alle noodzakelijke informatie over
de medische en psychosociale aspecten van
de patiënt zodat de patiënt op een holistische manier benaderd kan worden. Via een
uniek dagboeksysteem (‘journaling’) kunnen
alle betrokken partijen efficiënt, eenvoudig
en laagdrempelig informatie uitwisselen en
als team streven naar dezelfde zorgdoelen.
Het doel is om de dialoog te bevorderen tussen alle zorgverleners onderling en tussen de
zorgverleners en de patiënt om zo warmere
zorg op maat te bieden aan het levenseinde.
Voor meer informatie over dit project kan je
terecht bij dr. Sophie Van Steenbergen via
info@irisplatform.be

Amfora vzw – blijvend verbonden
Amfora vzw is er voor mensen die weten dat
ze maar korte tijd meer te leven hebben en
die graag iets willen vertellen en nalaten
aan hun dierbaren. Amfora gaat daarom in
gesprek met deze mensen en betrekt hun
naasten daarbij. Net dat maakt dat de verbindende kracht van Amfora zeer groot is. Hilde
Ingels neemt een interview af en tekent het
verhaal van de persoon op. Geen levensverhaal, wel antwoorden op existentiële vragen bij het einde van het leven. De persoon
kijkt terug op het leven en blikt vooruit op de
dood die eraan komt. Isabelle Desmidt giet
dit verhaal in een tastbaar en kunstzinnig
boekje met kalligrafie. Dit boekje blijft voor
de naasten een tastbare en levende herinnering aan de overleden geliefde. Het werkt verbindend tussen de persoon en diens naasten.
Op die manier speelt Amfora in op rouw en
verlies en helpt om aspecten van rouw, gemis en verdriet te durven benoemen. Afmora
is dus aanwezig vóór en na het overlijden. Dat
is erg belangrijk. Wetenschappelijk onderzoek
toonde immers aan dat de mogelijkheid om
afscheid te nemen een positief effect heeft
op het rouwproces na het overlijden.
Voor meer informatie over het project kan je
terecht op www.amfora.vlaanderen
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Afsluiter
Doorheen dit tijdschrift werd het je waarschijnlijk duidelijk dat palliatieve zorg voor ouderen hoog staat op de agenda van de Federatie Palliatieve
Zorg Vlaanderen. De zorg voor ouderen in de laatste fase van hun leven wordt in de huidige tijdsgeest steeds belangrijker maar heeft nog een lange
weg af te leggen. Wij willen samen timmeren aan deze weg en de lat hoger leggen. Met initiatieven zoals het 15de Vlaams Congres Palliatieve Zorg
hopen wij het belang van dit thema te benadrukken en de deelnemers tot nieuwe inzichten te brengen. We belichten ook nog graag twee andere van
onze instrumenten die als inspiratie kunnen dienen.

Reﬂectienota en animatie

Wat vond je van het tĳdschrift?

‘Palliatieve zorg en dementie: levenseindebeslissingen’
Deze nota en animatie gaan dieper in op
de vraag: hoe zit het met palliatieve zorg en
eventuele levenseindebeslissingen voor personen met dementie? Dit is geen handleiding
voor de (palliatieve) zorg voor deze patiënten. Daarvoor bestaan andere instrumenten
en kanalen. Wel willen ze ingaan op de noodzaak, de mogelijkheden en de eventuele grenzen van goede palliatieve zorg voor personen

met dementie en willen ze de ethische reﬂectie daaromtrent ondersteunen. Dit geldt in het
bijzonder voor de vraag naar levensbeëindiging bij deze mensen. Een vraag die steeds
frequenter opduikt.
Bekijk de reﬂectienota en de animatie bij de
rapporten en studies op onze website
www.palliatief.be

Beleidsnota
‘Palliatieve zorg in de woonzorgcentra; een pad naar kwaliteitsverbetering’
“Palliatieve zorg gebeurt in de eerste plaats
met een groot hart voor mensen”.
Ook al verzekeren heel wat Vlaamse woonzorgcentra met beperkte ﬁnanciële middelen
en een groot vrijwillig engagement hoogstaande palliatieve zorg, toch is dit nog lang
niet overal het geval. In vergelijking met an-

dere zorgsettings dient er met betrekking tot
palliatieve zorg in de woonzorgcentra een extra inspanning te gebeuren. Wij hopen dat
deze beleidsnota inspiratie mag bieden.
Bekijk de beleidsnota bij de rapporten en studies op onze website www.palliatief.be

Wij horen graag je mening over ons tijdschrift voor palliatieve zorg. Dat heeft er ondertussen 13 jaar op zitten en is klaar voor
een nieuwe start. Om een vliegende start te
maken, hebben we jouw hulp nodig. We willen namelijk graag jouw mening en suggesties horen over de inhoud en vormgeving van
ons tijdschrift. Daarom hebben we een korte
enquête opgesteld. Het invullen neemt maximum 10 minuten van je tijd in beslag. We zijn
alvast benieuwd naar wat je te vertellen hebt
en bedanken je voor jouw medewerking! Ligt
het tijdschrift niet meer vers in het geheugen?
Dan kan je je geheugen opfrissen door de vorige edities te bekijken bij de publicaties op
www.palliatief.be.
Vul de enquête in via
https://nl.surveymonkey.com/r/VHFJBVQ
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Heb je iets te melden?
Heb je feedback over dit tijdschrift of over
dit congres? Heb je tips voor een volgende
editie? Een thema waarvan je denkt dat het
zal aanslaan? Een interessante spreker die
je al aan het werk zag? We horen het graag!
Laat het ons weten en stuur een mailtje
naar info@palliatief.be.
© wzc Sint-Lucia (Turnhout)
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