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Beleidsnota  

PALLIATIEVE ZORG IN DE WOONZORGCENTRA                               

- een pad naar kwaliteitsverbetering - 
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Deze ‘Beleidsnota Palliatieve zorg in de woonzorgcentra – een pad naar kwaliteitsverbetering’ kwam tot stand op 
basis van ruime consultatie binnen verschillende werkgroepen van de Federatie, met name de werkgroep 

Woonzorgcentra, de werkgroep Palliatieve zorg en Geriatrie (PaGe), de werkgroep MBE, het platform van de 

netwerkcoördinatoren en werd bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 14 december 2017. Hij werd ook 

overlegd met vertegenwoordigers van Vlozo, Zorgnet-Icuro en gepresenteerd in de werkgroep WZC van het VVSG.  
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UITWERKING 

1. Inleiding 

Ook al verzekeren heel wat Vlaamse woonzorgcentra met weinig financiële middelen en een groot 

vrijwillig engagement hoogstaande palliatieve zorg, toch is dit nog lang niet overal het geval. In 

vergelijking met andere zorgsettings dient er met betrekking tot palliatieve zorg in de woonzorgcentra 

een extra inspanning te gebeuren. Dit is ongetwijfeld een zaak van bewustwording en 

competentieopbouw, in samenwerking met bestaande zorgpartners zoals de netwerken palliatieve 

zorg en de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve thuiszorg. Maar ook de overheid 

speelt hierin een belangrijke rol, - sinds de zesde staatshervorming is dit meer dan ooit de Vlaamse 

overheid. Echter: niet enkel als regelgever en financier, ook als ondersteuner van de samenwerking 

tussen alle zorgverleners en als stimulator van zorgvernieuwingsinitiatieven, waarbij voldoende ruimte 

blijft voor lokale afstemming. Bijkomende financiële middelen zijn beslist noodzakelijk en nieuwe 

instrumenten kunnen een hulpmiddel zijn, zonder uit het oog te verliezen dat goede palliatieve zorg 

meer is dan regelgeving, registratie en rapportering. Palliatieve zorg gebeurt in de eerste plaats met 

een groot hart voor mensen.  

Wij hopen dat deze beleidsnota inspiratie mag bieden. 

Dr. Gert Huysmans, voorzitter FPZV -   Paul Vanden Berghe, directeur FPZV 

 

2. Palliatieve zorg in de Vlaamse woonzorgcentra: de bestaande situatie 

2.1. Palliatieve zorg in het WZC: voor wie? 

In 2014 stierf ongeveer 27 % van de Vlaamse bevolking in het woonzorgcentrum (Vlaams Agentschap 

Zorg en Gezondheid)
1
. Dankzij een grotere bewustwording en de implementatie van een palliatieve-

zorg-cultuur daalde het aantal transfers vanuit het woonzorgcentrum naar het acute ziekenhuis in de 

laatste levensmaanden. Deze daling zet zich evenwel niet meer verder door, en nog teveel bewoners 

kunnen er niet sterven, ook al draagt dit hun voorkeur weg. Een woonzorgcentrum is voor een 

bewoner de ‘thuissituatie’ geworden, waarvoor geldt dat dit de plaats is waar hij of zij het liefst sterft: 

namelijk in de vertrouwde omgeving en omringd door het vertrouwde team van zorgverleners. 

Met een gemiddelde verblijfsduur van 1,5 jaar en een relatief hoge sterfte in het eerste jaar na 

opname in het woonzorgcentrum is het daarenboven duidelijk dat zorgen voor palliatieve patiënten 

tot de basis-opdracht en de dagelijkse realiteit van het woonzorgcentrum behoort. Een groot deel van 

de bewoners van het woonzorgcentrum, zoals onder meer geïllustreerd door het PICT-onderzoek, 

mag als erg kwetsbaar worden beschouwd en komt derhalve voor palliatieve zorg in aanmerking
2
. 

Belangrijk is op te merken dat palliatieve zorg niet langer gelijk te stellen is aan terminale zorg omdat 

                                                           
1 Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Sterftecertificaten personen ouder dan 1 jaar, Vlaams Gewest, 2014 
2 Identificatie van de palliatieve patiënt & toekenning van een statuut dat verband houdt met de ernst van de 
noden: het gebruik van een nieuw instrument “PICT”, DESMEDT M., 2015 – zie: 
http://www.palliatief.be/accounts/143/attachments/Publicaties/pict.pdf  

http://www.palliatief.be/accounts/143/attachments/Publicaties/pict.pdf
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tot palliatieve zorg sinds de KCE-studie (2009) niet langer beslist wordt op basis van levensverwachting 

maar op basis van de nood van de patiënt
3
.  

 

2.2. Palliatieve zorg in het WZC: door wie?   

2.2.1. Basis- versus gespecialiseerde palliatieve zorg 

Palliatieve zorg hoort tot de basistaken van alle zorgverleners in een WZC. Essentieel daarvoor zijn 

goede teams, deskundige artsen en een directie die palliatief-minded is. Omdat haar populatie quasi 

uitsluitend bestaat uit mensen in hun laatste levensfase, mag verwacht worden dat de basis palliatieve 

zorg in een woonzorgcentrum van een nog hoger niveau is dan in andere settings waar deze verstrekt 

wordt, bv. in de reguliere thuiszorg of op algemene ziekenhuisafdelingen (met uitzondering van de 

palliatieve supportteams in deze settings). Palliatieve zorg behoort er tot het dagelijks werk. Men kan 

grotere ervaring in verwerven en ook een groter aandeel in opnemen, ook bij complexe situaties. 

Voorwaarde is wel dat binnen het woonzorgcentrum uitdrukkelijk expertise rond palliatieve zorg 

opgebouwd wordt in hoofde van een of meerdere referentiepersoon / personen palliatieve zorg, die 

ingebed in een palliatief supportteam, zich door vorming, training en opleiding steeds op de hoogte 

houden van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot palliatieve zorg en levenseinde. Naast het 

organiseren van de palliatieve zorg behoort ook vroegtijdige zorgplanning en het ondersteunen van 

beslissingen aan het levenseinde, alsook de opbouw van ethische deskundigheid hierrond tot hun 

opdrachten.  

 Afhankelijk van de palliatieve deskundigheid binnen de voorziening, en minder frequent dan in 

bv. de reguliere thuiszorg waar de expertise minder verspreid is, kunnen zich echter altijd ook 

problematische palliatieve situaties voordoen, waar een beroep op specialistische palliatieve expertise 

aangewezen is., Dit zowel inzake pijn- en symptoombestrijding, psycho-emotionele noden en in  

sociale noodsituaties of spiritueel-existentieel lijden. In deze gevallen kunnen de woonzorgcentra een 

beroep doen op de expertise van de Multidisciplinaire Begeleidingsequipes (MBE’s) van de palliatieve 
thuiszorg, inclusief deze van de arts van de equipe. Deze equipe is 24/7 beschikbaar en stemt de zorg 

af op de situatie. De zorg kan bestaan uit  telefonisch advies, advies ter plaatse, debriefing… en kan 

aan alle zorgverleners verstrekt worden: zorgkundigen, verpleegkundigen, instellings-

verantwoordelijken of artsen (behandelend arts of CRA). Het gaat om ondersteuning voor het hele 

team rond de bewoner, niet om het overnemen van de bestaande zorg.  

  

                                                           
3 KCE-studie ‘Organisatie van de palliatieve zorg in België’ (115A, 2009) – zie: 
https://kce.fgov.be/nl/organisatie-van-palliatieve-zorg-in-belgi%C3%AB  
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2.2.2. Input: het regelgevend kader, normering en betoelaging  

2.2.2.1. Referente functie palliatieve zorg  

Taakomschrijving 

Uit KB 15 juli 1997 : “Ter ondersteuning van de zorg met betrekking tot het levenseinde in het rust- en 

verzorgingstehuis zijn de coördinerend en raadgevend arts en de hoofdverpleegkundige(n) belast met: 

1° het ontwikkelen van een palliatieve zorgcultuur en de sensibilisering van het personeel voor de 

noodzaak hieraan; 

2° het formuleren van adviezen inzake palliatieve zorg ten behoeve van het verpleegkundig, 

zorgkundig, en paramedisch personeel, het personeel voor reactivering en de kinesitherapeuten; 

3° het bijwerken van de kennis van de in 2° bedoelde personeelsleden inzake palliatieve zorg; 

4° de naleving van de wetgeving inzake euthanasie en palliatieve zorg alsook de naleving van de 

wilsbeschikking van de bewoner betreffende zijn levenseinde en/of zijn wilsverklaring inzake 

euthanasie.”  - Hieruit kan afgeleid worden dat er geen wettelijke verplichting is in hoofde van deze 

personen om zelf (palliatieve) zorg aan het bed te verstrekken. - 

Verder is wettelijk bepaald dat een WZC een functionele binding moet hebben met een erkende 

geriatriedienst of een SP-dienst psychogeriatrie en met een SP-dienst palliatieve verzorging, alsook 

dient mee te werken in een samenwerkingsverband palliatieve zorg (netwerk/multidisciplinair 

begeleidingsequipe voor palliatieve thuiszorg - MBE)  

 

Financiering op vandaag 

Enerzijds onder de vorm van een onderdeel van het instellingsforfait van het RIZIV 

- Dit deel is bedoeld voor de kost van opleiding en sensibilisering van het personeel inzake palliatieve zorg 

- Voorwaarden: 

o Minstens 25 bewoners met Katz-profiel B en/of C(d) 

o Minstens 40% van de erkende bedden heeft een Katz-profiel B en/of C(d) 

o Opstellen van een intentieverklaring m.b.t. het beleid op het vlak van palliatieve verzorging 

o Het aanwijzen van een verantwoordelijke voor de organisatie van de palliatieve verzorging en 

de opleiding van het personeel in de cultuur van de palliatieve verzorging 

o Voor de zuivere ROB (geen RVT) het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst met een 

regionale vereniging voor palliatieve verzorging 

o Registreren van gegevens m.b.t. bewoners die het voorbije jaar overleden zijn 

- Bedrag: 0,32€ per dag per rechthebbende met Katz-profiel B of C(d) 

o Dit bedrag wordt dan omgerekend naar een bedrag voor ALLE bewoners  

o Bijvoorbeeld: voor WZC XYZ is dat 0,26€ per dag voor alle bewoners (89,650 B en C/119,311 
totaal O, A, B en C) -> bij 100% bedbezetting +- 11.322€ op jaarbasis (0,26x365x119,311) 

- Met deze tegemoetkoming moet opleiding voor personeel georganiseerd worden 

o Minstens X uren per schooljaar voorzien, waarbij X gelijk is aan het aantal Katz-profielen B en 

C(d) op 30 juni 

 

Anderzijds onder de vorm van een RVT-norm Personeel voor reactivering 

- 0,10 FTE per 30 RVT-bewoners (B en C profiel) 

- Zie norminterpretatie hieronder 
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- Bijvoorbeeld: een WZC heeft 77 RVT-bedden -> 77/30=2,57 -> 2,57x0,1=0,26 FTE 

 

RVT-norm B, 3, c –  

Personeel voor reactivering 

De personeelsnorm moet, per 30 bewoners, bedragen: - 0,10 lid van het personeel voor reactivering dat een 

bekwaming heeft in palliatieve zorg, ter ondersteuning van de verzorging van de terminale patiënten en dat over 

één van de volgende kwalificaties beschikt: 

·         graduaat of licentiaat of master kinesitherapie,  

·         graduaat of bachelor of licentiaat of master logopedie,  

·         graduaat of bachelor ergotherapie,  

·         graduaat of bachelor arbeidstherapie,  

·         graduaat of bachelor readaptatiewetenschappen,  

·         graduaat of bachelor dieetleer,  

·         graduaat of bachelor of licentiaat of master in de orthopedagogie,  

·         graduaat of bachelor of post-graduaat of master in de psychomotoriek,  

·         licentiaat of master in de psychologie,  

·         graduaat of bachelor psychologisch assistent en gelijkgestelden,  

·         graduaat of bachelor sociaal werker of in de sociale gezondheidszorg of maatschappelijke 

verpleegkundige of "infirmière spécialisée en santé communautaire", 

·          graduaat of bachelor in de gezinswetenschappen, 

·          licentiaat of master in de gerontologie, graduaat of bachelor opvoeder.  

Interpretatie: 

• De norm werd vanuit de RIZIV-financiering toegevoegd en moet bekeken worden in een breder kader van de 

palliatieve zorgcultuur.  

Daarom komen ook volgende diploma’s in aanmerking: - bachelor of master in sociaal werk; - bachelor na bachelor 

opleiding psychosociale gerontologie. (zie MB van 6 november 2013, art. 4 §2). 

• Een specifieke opleiding is niet vereist, de bekwaamheid in palliatieve zorg kan ook door middel van ervaring 

worden aangetoond.  

• Het personeelslid voor reactivering maakt deel uit van het palliatief supportteam.  

• Verplegend personeel komt niet in aanmerking voor de personeelsnorm reactivatie. 

 

Norminterpretatie 

Discussie - opmerking dat verpleegkundige niet in rekening genomen of uitgesloten wordt voor 

reactivering (cf. laatste regel hierboven). 

Op het terrein is niet altijd duidelijk of een (hoofd) verpleegkundige nu wel of niet meetelt voor het 

behalen van de norm. Oorspronkelijk kwamen enkel verpleegkundigen in aanmerking als palliatief 

referenten. In latere wetteksten heeft men dit willen uitbreiden naar personeel voor reactivering. 

Hierdoor ontstond er echter onduidelijkheid over de vraag of verpleegkundigen al dan niet nog in 

aanmerking komen. Uit het grotere kader van de Riziv- bepalingen lijkt men alleszins te kunnen 

afleiden van wel. Ter verduidelijking werd de vraag  gesteld aan het kabinet maar met het antwoord - 

dat verwijst naar de omschrijving van het personeel voor reactivering waaronder geen verpleegkundige 

vermeld wordt (m.u.v. een sociaal verpleegkundige) volgens art. 4 § 2 van het MB van 6 november 

2003), werd de onduidelijkheid niet geheel opgeheven. Wij pleiten er daarom voor dat een 

norminterpretatie gemaakt wordt waarbij de verpleegkundige meegeteld wordt (zoals verpleegkundigen 

ook in het financieringsbesluit meetellen), in afwachting van MB-wijziging bij eerste gelegenheid.  

Een andere, afgeleide vraag is of de referente persoon PZ tegelijk - ook hoofdverpleegkundige kan zijn 

en voor welk aandeel? Uit de praktijk o.m. van de zorginspectie, lijkt dit te kunnen. Hierbij dient echter 

rekening gehouden te worden met het feit dat het arbeidsurencontingent dat in aanmerking komt voor 

de invulling van de referentiefunctie palliatieve zorg dan niet in rekening genomen wordt voor de 

invulling van de functie van hoofdverpleegkundige. Antwoorden zijn regionaal verschillend. 
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Uitdaging: Toekomstige invulling en financiering van de referente functie PZ 

Inhoudelijk: De lat moet hoger gelegd worden voor de invulling van de functie, bv. qua opleiding of 

bewezen expertise, maar ook op het vlak van jaarplanning, rapportering en kwaliteitscontrole. 

Invulling. Omdat het de ambitie moet zijn meer expertise in de palliatieve zorg te verzekeren, stellen wij 

voor om de referente functie palliatieve zorg bij voorkeur (preferentieel) opgenomen zou worden door 

bachelors in de disciplines van reactivering evenals door bachelors in de verpleegkunde (of masters), Dit 

naar analogie met het personeel voor reactivering, en dus niet door gegradueerden (de vroegere, A2 of 

HBO5). Voor bestaande invulling van referente personen palliatieve zorg door deze laatsten pleiten wij 

voor een overgangsregeling waarbij deze in functie kunnen blijven als referente persoon palliatieve 

zorg. De sector realiseert zich dat er op dit ogenblik niet overal voldoende bachelors verpleegkunde te 

vinden zijn. Waar van deze aanbeveling afgeweken wordt, is het belangrijk dat de aangestelde 

personen over de nodige competenties beschikken en dus aangenomen worden op basis van 

gelijkwaardige competentie of ervaring. 

Wat met de uitbreiding van deze functie? De voorkeur van de sector gaat in ieder geval uit naar een 

verdeling van het contingent uren naar meerdere personen, liever dan naar één enkele persoon. Zij het 

dat er wel één persoon dient gegeven te zijn die de palliatieve werking coördineert. Bovendien pleiten 

wij ervoor meer te focussen op de werking binnen de instelling, eerder dan op de persoon van de 

referente functie: het moeten uren zijn die daadwerkelijk aan (de coördinatie van) palliatieve zorg als 

zodanig besteed worden, eerder dan aan een persoon of een team met die naam of op papier. 

Financieel: De sector was in het verleden (binnen de Federale Evaluatiecel Palliatieve zorg) vragende 

partij om de 0,1 VTE (per 30 B- of C- forfaits RVT) op te trekken naar 0,2 VTE. Een maatregel die in 2008 

begroot werd op een 8,2 mil. euro.
4
 Een alternatief vormt het optrekken van de 0,32€. Een aantal 

waarnemers zijn van oordeel dat de financiering van deze functie geabsorbeerd zal worden binnen de 

nieuwe financieringsmodellen. Welk financieringsmodel in de toekomst ook gehanteerd wordt, het is 

belangrijk dat de financiering de toename in de noden volgt: de verblijfsduur wordt steeds korter en 

bewoners komen binnen met grotere noden. 

De sector betreurt dat de financiering van de beroepsbekwaming palliatieve zorg voor de WZC is 

weggevallen, omdat dit een significant concurrentieel nadeel tegenover gelijkaardige functies in het 

ziekenhuis. Maar zij is geen vragende partij voor de verdere uitbouw van beroepstitels palliatieve zorg. 

Voor zolang de regeling in de ziekenhuizen evenwel een concurrentieel nadeel blijft, vragen we een 

compenserende vergoeding. 

 

 

                                                           
4 Hier zij verwezen naar een budgettaire enveloppe (van 10,6 mio €) die sinds 2010 door het RIZIV is voorzien 
om de ongelijkheid tussen de zorg voor palliatieve patiënten in de thuisomgeving en in de ROB-RVT’s te 
verminderen.  (bron: Evaluatierapport Palliatieve Zorg 2014, p.60) Er werd gewacht op een nieuwe 
operationele definitie voor palliatieve zorg, dewelke met de PICT-studie afgeleverd werd in 2015. Toch werden 
de gelden nog niet vrijgemaakt. 
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2.2.2.2. Andere functies: Coördinerend Raadgevend Arts (CRA) 

Wettelijk kader 

Palliatieve zorg is onderdeel van het takenpakket van een coördinerend raadgevend arts (KB 21 

september 2004 – 9 maart 2014 - 2016). Deze mag in zijn hoedanigheid van CRA een bewoner niet 

behandelen. Wel kan hij met betrekking tot palliatieve zorg mee procedures opstellen/nakijken, 

adviezen geven en deelnemen aan de werkgroep. De Nationale Raad van de Orde der artsen heeft in 

een advies van 4/7/2015 haar standpunt herzien over de ‘Inzage in het medisch dossier van een 

bewoner door de CRA in een woonzorgcentrum. Inzage is onder beperkingen mogelijk wanneer “de 

kwaliteit van de zorg in het WZC vergt dat zowel op individueel als op collectief niveau maatregelen 

worden genomen rekening houdend met de risico's die gepaard gaan met het samenleven van een 

groep van fragiele, vaak afhankelijke bewoners met een verschillende pathologie. In dit opzicht vervult 

de CRA een wezenlijke rol op het gebied van de coördinatie van de medische activiteit, het 

multidisciplinair overleg, het onder controle houden van het gevaar voor besmetting gekoppeld aan 

de zorgverlening, de kwaliteit van de zorg, hygiëne en preventie.”  

Uitdaging:  

Het is als instelling niet altijd eenvoudig om voldoende en kwaliteitsvolle CRA mankracht te vinden. Met 

name het beperkt mandaat en de invulling, eerder dan de vergoeding, lijken hiervan de oorzaak te zijn.  

- Het huidig mandaat van de CRA maakt het moeilijk voor de CRA om een coherent beleid te 

implementeren. In de praktijk stellen we vast dat een sterk moreel gezag van de CRA het feit  dat hij 

geen hiërarchische positie heeft tegenover bezoekende collega’s huisartsen compenseert. En dat hij 
een collega kan interpelleren, bv. wanneer die tegenover zijn patiënt-bewoner een niet optimaal 

palliatief zorgbeleid voert. Een verduidelijking van het mandaat van de CRA zou het palliatieve 

zorgbeleid bevorderen. 

-  Het reglement van inwendige orde dat elke bezoekende huisarts in een zorgvoorziening wordt 

verwacht te ondertekenen, zou een hefboom kunnen betekenen voor het werk van de CRA, wanneer 

daar voor zijn coördinerend werk goede afspraken in weerhouden worden, bv. over multidisciplinair 

bewoners-overleg op geregelde tijdstippen (ook met behulp van de PICT-schalen). 

- Het is de vraag of de positie van de CRA voldoende uitgeklaard is in medico-legaal opzicht.  

 

 2.3. Palliatieve zorg in het WZC: hoe gebeurt het? Output: kwantiteit & kwaliteit 

(cijfers en indicatoren) 

 

2.3.1. Kwantitatief 

- over inzet gespecialiseerde palliatieve zorg 

In 2006 startten de netwerken palliatieve zorg en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen op vraag 

van de Vlaamse Gemeenschap, met de registratie van de inzet van gespecialiseerde palliatieve zorg 
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binnen diverse zorgsettings waaronder de woonzorgcentra. De centrale inzameling van de gegevens 

werd enkele jaren terug overgenomen door de Vlaamse Overheid en onder het platform IMPALA 

gebundeld en ter beschikking gesteld. Hoewel de registratie van de begeleidingen door palliatieve 

zorgteams (nog) niet wetenschappelijk gevalideerd is, geeft ze toch een goede indicatie van aantallen 

en tendensen.  

TER ILLUSTRATIE:  

Het aandeel ziekenhuisoverlijdens is gedaald in de laatste 15 jaar. Bij mannen daalde het aandeel van 

57% in 2000 tot 50% in 2015.  Bij vrouwen daalde het aandeel van 50% in 2000 tot 42% in 2015.  

Het aandeel overlijdens in woonzorgcentra is daarentegen gestegen in de laatste 15 jaar. Bij mannen 

steeg het aandeel van 11% in 2000 tot 20% in 2015. Bij vrouwen steeg het aandeel van 28% in 2000 

tot 38% in 2015.  

Het aandeel overlijdens thuis of op andere plaatsen bleef in de laatste 15 jaar nagenoeg gelijk. 

(bron: Agentschap Zorg en Gezondheid. Titel pagina Plaats van overlijden. Brussel. Beschikbaar op: 

http://www.zorg-en-gezondheid.be/cijfers/) 

Uit de IMPALA-registratie (via Netwerken PZ, 2010-2016 – gemiddelde respons van 74,01%):  

Aantal overlijdens met palliatieve zorg (PZ)  - dossier t.o.v. het totaal aantal overlijdens in de 

woonzorgcentra situeert zich rond 44% - nagenoeg geen evolutie 

Aantal WZC-bewoners dat overlijdt in het woonzorgcentrum (op totaal aantal overlijdens van inwoners 

WZC)  rond 80% - weinig evolutie 

Aantal WZC-bewoners dat overlijdt in het ziekenhuis (op totaal aantal inwoners WZC) rond 19% - 

weinig evolutie 

Een WZC-bewonder met PZ-dossier heeft 93,13% kans om in het  WZC te overlijden, t.o.v. 69,52% 

zonder PZ-dossier. (aantal overlijdens in WZC zonder PZ / totaal aantal overlijdens zonder PZ) 

Een WZC-bewoner met PZ-dossier heeft 6,30% kans om in het ziekenhuis te overlijden, t.o.v. 30,25%% 

zonder PZ-dossier. (aantal overlijdens in ZH zonder PZ / totaal aantal overlijdens zonder PZ)  

- over overleg en afspraken Vroegtijdige Zorgplanning (VZP) 

Daarnaast worden sinds 2009 onder de vorm van kwaliteitsindicatoren ook cijfers ingezameld over het 

aantal residenten in woonzorgcentra waarbij overleg en afspraken met betrekking tot vroegtijdige 

zorgplanning hebben plaats gevonden. (Daarnaast wordt een tweede indicator gescoord met 

betrekking tot het levenseinde: de plaats van overlijden). Omdat niet alle instellingen deze indicatoren 

op dezelfde manier scoren, in het bijzonder deze over VZP, is het belangrijk deze cijfers met voldoende 

omzichtigheid te behandelen. (Dat bepaalde instellingen 100% scoren op deze indicatoren is een 

aanwijzing ervoor dat niet werkelijkheidsgetrouw geregistreerd wordt. Het gevaar bestaat bovendien 

dat door het opzet van dit soort registratie eerder een kwaliteitsverlaging dan een kwaliteitsverhoging 

gerealiseerd wordt.) Bovendien gaat onder een overleg vroegtijdige zorgplanning vaak een 

werkelijkheid schuil die heel sterk kan verschillen van voorziening tot voorziening. Het is noodzakelijk 
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dat deze bestaande indicatoren verder op punt gesteld worden. Toch is duidelijk de afgelopen jaren 

een hele beweging opgang gekomen is waarbij de zorgvoorkeuren van de bewoners meer dan vroeger 

in kaart gebracht worden. Nieuwe instrumenten die (mede) tot stand kwamen op initiatief van de 

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen ondersteunen deze dynamiek, zoals infobrochures en 

documenten, websites en richtlijnen (‘Richtlijn Vroegtijdige zorgplanning’, www.pallialine.be - CEBAM 

gevalideerd), tot en met een app ‘Voor ik het vergeet’. 

- formele en informele bevragingen 

Er loopt momenteel zeer relevant Europees onderzoek binnen het PACE-project, met medewerking 

van Vlaamse onderzoekers van de End-of-Life Care Research Group VUB & UGent
5
.   

Op informeel vlak hebben de netwerken palliatieve zorg, door hun intense contacten met de 

woonzorgcentra in hun regio (bv. in overeenkomstige werkgroepen) een goed zicht – en soms ook 

cijfermateriaal – op de inzet en impact van palliatieve zorg en VZP in de WZC. Belangrijke info kan 

gewonnen worden uit bv. deelname aan opleidingen, aan werkgroep referenten-WZC, evolutie in 

aantal en inhoud van effectieve begeleidingen door MBE, groepsaankopen spuitaandrijvers,… Het 

dient echter benadrukt dat de netwerken hierin geen controlerende rol hebben, wel een faciliterende 

en een ondersteunende. 

 

2.3.2. Kwalitatief 

Naast de genoemde kwaliteitsindicatoren werden er recent in overleg met de sector ook specifiek 

kwaliteitsindicatoren voor de gespecialiseerde palliatieve zorg ontwikkeld door de onderzoeksgroep 

End-of-life-care van de VUBrussel/UGent, o.l.v. Prof. J. Cohen. Tot op heden gebeurde dit enkel voor 

palliatieve zorg in thuiszorg en in ziekenhuizen, maar de ontwikkeling van kwaliteitsindicatoren voor 

de palliatieve zorg in de woonzorgcentra is in het vooruitzicht gesteld. Het blijft echter een 

bezorgdheid of deze indicatoren de werkelijkheid adequaat meten. Aanpassing van deze 

kwaliteitsindicatoren naar gebruik in de woonzorgcentra kan een vruchtbare piste zijn. Dit op 

voorwaarde dat de randvoorwaarden voor hun gebruik verzekerd zijn (goede en ‘slimme’ software 

(waardoor registratie geen extra werk is) en voldoende opleiding wordt voorzien om correct te 

registreren, niet als controle maar als mechanismen voor feedback, …).  Naast de sector kan hier 

mogelijk ook het recent opgerichte Vlaams Instituut voor Kwaliteitszorg (VIKZ) een rol spelen.  

                                                           
5 twee voorbeelden:  
- Smets T, Onwuteaka-Philipsen BBD, Miranda R, Pivodic L, Tanghe M, van Hout H, Pasman RHRW, Oosterveld-
Vlug M, Piers R, Van Den Noortgate N, Wichmann AB, Engels Y, Vernooij-Dassen M, Hockley J, Froggatt K, Payne 
S, Szczerbińska K, Kylänen M, Leppäaho S, Barańska I, Gambassi G, Pautex S, Bassal C, Deliens L, Van den Block 
L; PACE trial group. Integrating palliative care in long-term care facilities across Europe (PACE): protocol of a 
cluster randomized controlled trial of the 'PACE Steps to Success' intervention in seven countries. BMC Palliat 
Care. 2018 Mar 12;17(1):47. doi: 10.1186/s12904-018-0297-1. PubMed PMID: 29530091. 
- Froggatt K, Payne S, Morbey H, Edwards M, Finne-Soveri H, Gambassi G, Pasman HR, Szczerbińska K, Van den 
Block L; PACE. Palliative Care Development in European Care Homes and Nursing Homes: Application of a 
Typology of Implementation. J Am  - Med Dir Assoc. 2017 Apr 12. pii: S1525-8610(17)30125-1. doi: 
10.1016/j.jamda.2017.02.016. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 28412166. 

http://www.pallialine.be/
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Ten gronde leeft binnen de werkgroep WZC van de Federatie het aanvoelen – niet wetenschappelijk 

onderbouwd maar gebaseerd op hun jarenlange zicht op deze sector – dat er tussen de verschillende 

woonzorgcentra grote kwaliteitsverschillen zijn m.b.t. de palliatieve zorg. Zo zijn er bv. nog altijd 

voorzieningen waar er geen enkele werking omtrent palliatieve zorg bestaat, die naam waardig, 

hoewel ze in orde zijn op papier. Nochtans kan vaak op eenvoudige wijze, zonder veel extra 

administratieve belasting en liever dan ingewikkelde nieuwe procedures, een goed zicht op hun werking 

palliatieve zorg verkregen worden: bv. zijn er vergaderingen van een werkgroep PZ, wie is de trekker 

daarvan, wat stond er op de agenda voor het komend werkjaar, hoe is daar gevolg aan gegeven, zijn er 

verslagen? In het verleden werd gevraagd tal van gegevens bij te houden, maar deze worden niet meer 

opgevraagd. Toch zou het in het kader van een goede evaluatie van de werking palliatieve zorg zinvol 

zijn om jaarlijks een overzicht door te geven van de inspanningen die op dit vlak worden geleverd, bv. 

hoeveel opleiding palliatieve zorg werd gevolgd, wie is uw referentiepersoon, hoeveel uren is deze 

persoon vrijgesteld, hoe dikwijls komt de werkgroep PZ bijeen, wat waren de grote agendapunten en 

hoe werden die opgevolgd. Met name de Netwerken Palliatieve Zorg zouden hier een rol kunnen 

opnemen,  bijvoorbeeld door een systematisch overleg waarbij de voorzieningen grote vrijheid krijgen 

om een beleid palliatieve zorg uit te bouwen, op voorwaarde dat ze vooruitgang kunnen aantonen. 

 

2.4. De uitdagingen voor PZ in WZC 

 

2.4.1. Vroegere identificatie van de palliatieve patiënt : In opvolging van aanbevelingen zoals 

geformuleerd in de KCE-studie ‘Organisatie van de palliatieve zorg in België’ (115A, 2009) 
werd werk gemaakt van een vroegere identificatie van de palliatieve patiënt. De principes 

werden unaniem aanvaard in de Kamer van Volksvertegenwoordigers (KB 21 juli 2016). Er 

werden twee PICT-schalen (Palliative Care Indicator Tool),ontwikkeld; een schaal voor de 

vroegere identificatie en een schaal voor de bepaling van de ernst van de zorgnoden van de 

als palliatief geïdentificeerde patiënten. Hiermee kunnen de noden aan vroegtijdige 

zorgplanning en palliatieve zorg tijdiger beantwoord worden. Wij dringen er op aan dat in 

afwachting van herziene financiering naast bv. de KATZ-schaal ook het PICT-instrument zou 

ingevoerd worden, maximaal geïntegreerd in bestaande instrumenten (bv. de Bel-RAI), 

teneinde de administratieve last zo beperkt mogelijk te houden. 

2.4.2. Een veranderende financiering van zorg : In het kader van de bevoegdheidsoverdrachten 

binnen de 6
e
 Staatshervorming liggen plannen voor voor een grondige herziening van de 

financiering van de ouderenzorg, in de richting van ‘persoonsvolgende financiering’. Daarbij 
heet de patiënt een persoon met een zorg- en ondersteuningsnood, en ‘centrale partner 

met recht op zorg’. Afhankelijk van de zorgnood zou de zorgvrager een pakket zorg en 

ondersteuning toegekend krijgen, met een ‘trekkingsrecht’, uitgedrukt in punten of in cash. 
De zorgvrager kan met dit budget zorg op maat ‘kopen’. Elke organisatie zal dus 

duidelijkheid en transparantie moeten voorzien in zijn aanbod: wat bieden ze aan, voor wie 

en tegen welke prijs. Een duidelijke profilering en werken aan goede kwaliteit van zorg zullen 

aan belang winnen. Daarnaast is er ook de piste van de Vlaamse Sociale Bescherming. 

Belangrijk is dat palliatieve zorg geen optie maar een recht is (cf. Wet op Palliatieve Zorg 

2002), het kan dus geen voorwerp uitmaken van een keuze maar dient onderdeel uit te 
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maken van een standaardaanbod aan het levenseinde. Met de vragen hoe en hoe snel deze 

nieuwe financiering ingang zou vinden voor ogen is er daarnaast de bijzondere bezorgdheid 

dat elke groei in het aanbod van palliatieve zorg ondertussen niet zou stilvallen. 

2.4.3. Een grotere samenwerking van de zorgpartners / -settings : Eerstelijnsnetwerken : 

tijdens de Eerstelijnsconferentie van de Vlaamse Gemeenschap (16/02/2017) werd 

gestipuleerd dat er op het niveau van buurt of gemeente nood is aan samenwerkings-

afspraken tussen de eerstelijnszorgaanbieders en voorzieningen. Deze samenwerkings-

afspraken dienen gezondheid en welzijn te omvatten en dit voor preventie, curatie, 

begeleiding en palliatie. Eerstelijnsnetwerken zijn een vergaande vorm van samenwerking. – 

De 6
e
 Staatshervorming en de oproep van het Agentschap om eerstelijnszones op te starten 

zal op termijn ook leiden tot wijzigende verhoudingen tussen partners op het terrein (bv. 

groeiende rol van de gemeentelijke spelers), … 

2.4.4. Ontstaan van aangepaste woonvormen : Er lijkt een nood te bestaan aan aangepaste 

seniorenwoning, duplex of kangoeroe woning, groepswonen of co-housing, assistentie- of 

aanleunwoningen, tot klassieke woonzorgcentra, … Deze nood dient verder onderzocht om 

mogelijk meer recht te doen aan andere vormen van ondersteund samenwonen waar 

nieuwe cohortes van ouderen een alternatief antwoord in vinden voor het klassiek 

samenwonen in woonzorgcentra. 

2.4.5. Veranderd publiek binnen de WZC : (cf. ook conceptnota van min. Vandeurzen: ‘Vlaams 

welzijns- en zorgbeleid voor ouderen. Dichtbij en integraal. Visie en veranderagenda’.)  
- Er is duidelijk een tendens naar een kortere verblijfsduur en opvang van zwaardere 

zorgnoden, met steeds meer frêle bewoners. Veel voorzieningen kunnen hierop 

onvoldoende antwoord bieden. 

- Tegelijk wordt het publiek mondiger. Bovendien kleurt het maatschappelijk debat 

euthanasie / levenseinde / palliatieve zorg de meningen van de toekomstige bewoners 

heel erg. 

- Er is te weinig tijd en expertise om bepaalde bewonersgroepen deskundige zorg te 

verlenen, met name mensen met een migratie-achtergrond.  

2.4.6. Aanpassing wetgeving : Er is de hernieuwde wet op de palliatieve zorg dd. 21/07/2016 

waar niet enkel de levensverwachting maar wel de zorgnoden bepalen of iemand palliatief 

is. ‘De inzet van palliatieve zorg verloopt idealiter progressief in functie van de zorgnoden en 

–wensen, onafhankelijk van de levensverwachting’. Daarnaast is het ook wachten op de 

hernieuwde invulling van KB 78 over de verpleegkundige handelingen. 

2.4.7. Anders inspecteren :  Het verdient zeker aanbeveling dat bij inspectie door de Vlaamse 

overheid niet enkel naar cijfers zou gekeken worden, maar ook inhoudelijk bevraagd zou 

worden, bv. “Hoe ziet de werking palliatieve zorg er in uw instelling concreet uit?” (zie 

hierboven) 

 

 

 

 



 

 
Beleidsplan PZ WZC goedgekeurd RvB 14/12/2017 red. maart 2018 

                                                                                                   12 
 

3. Naar een versterkt organisatorisch kader 

   

3.1. Basis palliatieve zorg – gespecialiseerde palliatieve zorg 

Vooraf: 

- Palliatieve zorg is een basisrecht voor alle bewoners van het WZC. Het mag niet afhankelijk gemaakt 

worden van de ‘zorgpunten’ of financiële budgetten die de bewoner ter beschikking heeft.  

Iedereen, ongeacht zijn afkomst, financiële draagkracht, geloofsovertuiging, heeft recht op 

aangepaste palliatieve zorg en zorg bij het levenseinde. 

- Palliatieve zorg heeft veel dimensies : vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg in de niet terminale 

fase, terminale zorg, zorg rond (beslissingen) levenseinde en rouwzorg. Deze specifieke zorg hoort tot 

de ‘corebusiness’ van het WZC. 
- Palliatieve zorg is een zaak van allen: ze is een zaak van alle zorgverleners (multidisciplinair), van 

directie en instellingsverantwoordelijken (inclusief de beheersinstanties) die het voortouw nemen, als 

ook van familie en vrijwilligers rond de bewoner spelen een belangrijke rol. 

 

 

3.1.1. Algemene bestaffing 

Momenteel bepaalt de wetgever de samenstelling van de bestaffing binnen het woonzorgcentrum. 

- Het is belangrijk de functie van basisverpleegkundige (ook vergoeding en voordelen) binnen een 

woonzorgcentrum op te waarderen tot op dezelfde hoogte als vergelijkbare functies in de 

ziekenhuizen. Dit is op heden niet altijd het gevalwanneer het bijvoorbeeld gaat over de Bijzondere 

Beroepsbekwaming PZ. Het lijkt erop dat de tegenovergestelde beweging er zit aan te komen.  

- Gezien de zorgnoden van de bewoners zo verschillend zijn, en het woonzorgcentrum in staat moet 

zijn om eigen accenten in zorg te leggen, pleiten wij daarnaast voor meer verantwoordelijkheid voor 

het woonzorgcentrum in functie van de keuze in personeelsnormering. 

- Naast het bepalen van een minimum normering van het basispersoneel moet de voorziening de 

flexibiliteit krijgen om zelf te beslissen welke discipline een antwoord kan bieden op de specifieke 

zorgnoden van de bewoners en deze aan te werven. Dit geeft het WZC bv. de mogelijkheid een 

maatschappelijk werker, psycholoog, kwaliteitscoördinator en/of pastor/moreel consulent aan te 

werven binnen het gefinancierd personeel, met een door de wetgever vastgelegd minimum quotum 

van X masters, X bachelors, X HBO5, …. 
- In het kader van de oprichting van eerstelijnsnetwerken dient de mogelijkheid gecreëerd te worden 

om op eenvoudige manier samen te werken en kennis en expertise uit te wisselen met andere 

eerstelijnssettings (bv. Centrum geestelijke gezondheidszorg, Expertisecentrum Dementie, sociale 

huizen, dienstencentra, …). In een aantal voorzieningen worden reeds de eerste stappen hiertoe 

gezet. Dit zou in de uitwerking van het basisbesluit Eerste lijn meegenomen moeten kunnen worden. 

 

3.1.2. Basis palliatieve zorg in het woonzorgcentrum 

De huidige financiering van de palliatief referenten in het woonzorgcentrum heeft als doel de basis 

palliatieve zorg die in het woonzorgcentrum wordt aangeboden te ondersteunen. Deze basis 

palliatieve zorg komt overeen met de RVT-dekking. Heel wat woonzorgcentra zijn hierdoor in staat 

gesteld om hun palliatieve zorgcultuur uit te bouwen of te verbeteren. Daar waar dit nog onvoldoende 
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is gebeurd, kan dit bevorderd worden door een meer stringente formulering van de opdrachten van 

de palliatief referenten en een duidelijkere definiëring van de palliatieve opdracht van een 

woonzorgcentrum. 

Om de basis palliatieve zorg in het woonzorgcentrum meer dan nu te ondersteunen zijn zowel op 

korte als op middellange termijn bijkomende maatregelen nodig. 

Op korte termijn 

- Een degelijke RVT-financiering, d.i. 100%  RVT-dekking voor elk woonzorgcentrum staat 

voorop, waarbij in ieder geval de zware zorgprofielen als RVT volledig gefinancierd zijn. Daarbij 

moet ook aandacht gaan naar die groepen bewoners zonder B- of C- profiel die toch 

noodzakelijk in een woonzorgcentrum moet verblijven (ook koppels). Zonder voldoende 

basisfinanciering rest er onvoldoende budgettaire ruimte om kwaliteitsvolle palliatieve zorg op 

de werkvloer te implementeren. 

- De stabiliteit van de huidige financiering moet worden bewaard, ook wanneer straks andere 

mechanismen gehanteerd zouden worden. 

- Een verdere uitbouw van de palliatieve functie in de woonzorgcentra is noodzakelijk. Dit 

omwille van onder meer de toenemende kwetsbaarheid, het hoog aantal overlijdens ende 

toegenomen vraag naar vroegtijdige zorgplanning en levenseindebeslissingen. 

- Om binnen het WZC dit takenpakket op adequate manier op te nemen pleiten wij voor de 

uitbreiding van de functie van de referent palliatieve zorg. 

- Wij zien de referent palliatieve zorg dan ook als algemene coördinator van de palliatieve zorg 

en – in overleg met de CRA - als coach voor de andere disciplines. De rol van de CRA verdient 

in dit kader verdere uitklaring en ondersteuning.  

Op middellange termijn 

- De creatie van een aantal ‘medium care’ palliatieve bedden bij geïnteresseerde 
woonzorgcentra, met een eigen financiering en personeelsomkadering verdient aanbeveling. 

(Zie hieronder 3.c).Het huidig kader voor georganiseerde palliatieve zorg vertoont immers een 

aantal leemtes. Zo wordt het kortverblijf in WZC nu vaak gebruikt om familie te kunnen 

ontlasten en/of palliatieve patiënten versneld te kunnen opnemen.  

 

 

3.1.3. Gespecialiseerde palliatieve zorg in het woonzorgcentrum 

In het woonzorgcentrum moet naast basis ook gespecialiseerde palliatieve zorg beschikbaar zijn. 

Hiervoor is een actieve samenwerking met zowel het MBE als het netwerk palliatieve zorg van de 

eigen regio aangewezen. 

De gespecialiseerde kennis van de MBE’s moet ter beschikking blijven van de woonzorgcentra, en deze 

moeten ook correct vergoed worden voor hun ondersteuning van de voorzieningen. 

- Bij complexe/problematische palliatieve zorgsituaties moet er overleg mogelijk zijn met het 

MBE, zowel voor de inbreng van de verpleegkundigen als van de equipearts. De 24/7 

permanentie van de equipes maakt overleg in het weekend of ’s nachts mogelijk en 

ondersteunt de zorgverleners in de woonzorgcentra. Er is geen reden waarom deze back-up 

functie door de MBE’s, die zijn nut bewezen heeft, enkel binnen de kantooruren zou voorzien 
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moeten worden, uitgerekend wanneer in wachtsituaties expertise palliatieve zorg bij andere 

actoren niet of nauwelijks te vinden is. 

- Daar waar nodig geacht door de woonzorgcentra moet bed-side bijstand door de MBE’s 

mogelijk zijn, bij bv. problematische pijn- en symptoomcontrole, palliatieve sedatie of 

complexe communicatie met de bewoner of zijn naasten rond levenseindebeslissingen. 

- Bij moeilijke problematiek rond levenseindebeslissingen is actieve ondersteuning van het team 

van zorgverleners in het woonzorgcentrum door de MBE’s soms noodzakelijk. 

Uitdaging 

Er zijn grote cultuurverschillen: een aantal MBE’s zijn geen vragende partij voor tussenkomsten (en 
permanentie) MBE in WZC, zoals ook omgekeerd een aantal WZC’s dat niet zijn, omdat zij menen 

voldoende palliatieve expertise in huis te hebben. In andere regio’s komen MBE’s veelvuldig in de WZC. 
Soms is dit ten koste van het intern ontwikkelen van voldoende basis palliatieve zorg.– Er is de laatste 

jaren in het algemeen veel expertise opgebouwd rond levenseinde, bv. inzake pijn- en 

symptoombestrijding, eigen spuitaandrijvers (ook via thuiszorgdiensten), de techniciteit PZ is in veel 

woonzorgcentra erg sterk gegroeid, bv. rond sedatie, spuitaandrijvers, …. Veel woonzorgcentra hebben 

ondertussen de juiste materialen in huis zodat zij daarvoor niet langer beroep hoeven te doen op de 

MBE’s (of alleen als er ook verpleegkundige ondersteuning nodig is). Veel interventies verlopen 

ondertussen ook telefonisch. Dit schept de mogelijkheid om meer ruimte te voorzien voor MBE- 

ondersteuning die zich situeert in andere dimensies van palliatieve zorg: tussenkomst psychosociaal 

(conflictsituaties bewoner-familie-zorgverstrekker), maar ook spiritueel-existentieel. Dit is geen luxe. De 

laatste week voor het overlijden van een bewoner betekent vaak een verdubbeling van de zorg waarin 

‘alle registers open’ worden getrokken  voor bewoner en de afscheid nemende familie. Zo is ook de 

complexiteit van psychologische en sociale ondersteuning gegroeid, zowel in de vragen als in het 

aanbod: de familie kan in veel gevallen blijven waken/slapen in de laatste levensdagen. Op die manier 

kan er ook gewerkt worden tot en met de laatste dimensie van palliatieve zorg, het spiritueel-

existentiële. 

Dat zeer veel voorzieningen zeer hoogstaande palliatieve zorg leveren mag evenwel geen reden zijn om 

niet steeds kritisch de eigen werking te bevragen. Men ziet enkel wat men kent, en is toch niet ‘state of 
the art’ bezig. Met name bijvoorbeeld de medische praktijk van palliatieve sedatie: er bestaan tussen 

de verschillende voorzieningen nog zeer grote verschillen voor wat het voorkomen van deze praktijk 

betreft, van enkele gevallen over verschillende jaren, tot bijna één op vijf overlijdens die met een vorm 

van sedatie (‘palliatieve sedatie?’) plaatsvinden. Bovendien is de uitvoering van een palliatieve sedatie 
geen eenvoudige praktijk, en gebeurt deze vaak suboptimaal

6
, ook in woonzorgcentra. Voor deze en 

andere noodsituaties van pijn- en symptoomcontrole is het belangrijk dat de voorziening een beroep 

kan doen, via het inroepen van het MBE op de specifieke expertise van de equipe-arts van de MBE.  

Maar ook op andere vlakken worden de zorgnoden steeds complexer, bv. ook van bewoners met 

oncologische aandoeningen of van nieuwe populaties (andere samenlevingsvormen, mensen met een 

migratieachtergrond, medium care bewoners, …),  wat ook steeds hogere standaarden van (palliatieve) 
zorg vereist. Wanneer de palliatieve zorg problematisch wordt, moet het MBE voldoende 

laagdrempelig beschikbaar zijn.  

                                                           
6 Peter Pype , Inge Teuwen, Fien Mertens, Marij Sercu & An De Sutter (2017): Suboptimal palliative sedation in 
primary care: an exploration, Acta Clinica Belgica, Jun 5:1-8 
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De netwerken palliatieve zorg hebben in de loop van de jaren bewezen een goed forum te zijn om de 

woonzorgcentra te ondersteunen in de uitbouw van de palliatieve zorgcultuur in hun voorziening. Dit 

door rechtstreekse ondersteuning van een voorziening, bv. door opleidingsondersteuning en 

coaching, maar ook door het platform te bieden waar de voorzieningen van de regio elkaar vinden 

voor overleg en uitwisseling van goede praktijken. Voor de aspecten van rechtstreekse patiëntenzorg 

en opleiding van zorgverleners doen zij een beroep op de multidisciplinaire begeleidingsequipe van 

hun regio. 

 

3.2. Opleidingsvereisten voor de toekomst 

 

Hoe de palliatieve expertise verzekeren? 

3.2.1. Het verdient aanbeveling dat alle zorgverleners basiscompetenties in de palliatieve zorg 

verwerven. Een basisvorming palliatieve zorg gevolgd binnen de voorziening is een goed 

middel daartoe, zolang deze in de basisopleiding verpleegkundige / zorgkundige niet 

voorzien is. De ontwikkelingen van de curriculumhervorming van de opleiding 

verpleegkundige (HBO5 en Bachelor) worden met aandacht gevolgd. De sector heeft daartoe 

overgemaakt wat zij met betrekking tot een basiskennis palliatieve zorg wezenlijk acht. 

3.2.2. De Basisopleiding palliatieve zorg die de netwerken palliatieve zorg aanbieden, worden in veel 

netwerken zeer goed bijgewoond. Zij zijn een uitstekend middel voor zorgverleners om hun 

basiskennis verder te verdiepen, bijvoorbeeld om zich voor te bereiden op de rol van 

referentiepersoon palliatieve zorg binnen hun voorziening.  

3.2.3. Het is wenselijk dat er specifieke ‘Opleidingsvereisten Referentiepersoon Palliatieve zorg in 
WZC’ komen, naar het model van deze van de referentiepersonen dementie. Dit als 

hefboom om de palliatieve zorg in de woonzorgcentra verder te professionaliseren, zoals 

hierboven aangegeven in de toekomst enkel voor mensen met een bachelordiploma.  

Voor de invulling hiervan wordt verwezen naar twee referentiedocumenten: 

1. Opleidingsvereisten referentiepersoon palliatieve zorg in ROB/RVT (2008), te herzien  

– Bijlage 1 

2. Opleidingsvereisten gemodelleerd naar voorbeeld van referentiepersoon dementie – Bijlage 2 

Om het voorgaande mogelijk te maken, dienen bij voorkeur de volgende overgangsmaatregelen te 

worden voorzien:  

- Elke referentiepersoon palliatieve zorg die op 1 januari 2018 drie jaar in dienst is, wordt geacht een 

basisvorming (intern) gevolgd te hebben.  

- De referentiepersoon palliatieve zorg wordt geacht minstens de basisopleiding PZ en een 

vervolgopleiding binnen het netwerk gevolgd te hebben, eventueel aangevuld met een postgraduaat. 

Diploma’s zijn een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde: belangrijker dan diploma’s zijn 
de competenties: deskundigheid, de vaardigheden en de attitude van de betrokken zorgverlener. In 

lijn met het hierboven geformuleerde advies dat het aan het WZC zelf is om te bepalen welke 



 

 
Beleidsplan PZ WZC goedgekeurd RvB 14/12/2017 red. maart 2018 

                                                                                                   16 
 

discipline het best antwoord kan bieden op de noden van de palliatieve bewoner, worden de 

competenties discipline-overschrijdend geformuleerd. 

- Referentiepersonen palliatieve zorg die nu reeds deze functie vervullen zonder dat zij over een 

bachelorsdiploma beschikken, kunnen genieten van de overgangsmaatregel dat zij deze functie 

kunnen blijven waarnemen, onder dezelfde voorwaarden. 

- Iedere zorgverlener volgt een permanente vorming of een vervolgopleiding. 

- In de uitbreiding van de referentiefunctie palliatieve zorg dient ook aandacht besteed te worden aan 

het kwaliteitsdenken. 

- Voor de financiering van de opleidingsvereisten kan het overeenkomstig onderdeel van het 

instellingsforfait (nu nog Riziv) aangewend worden (0,32€/dag). 

- Deze opleiding tot referentiepersoon PZ wordt bij voorkeur door meerdere personen gevolgd, om de 

expertise ook bij personeelswissels te kunnen blijven waarborgen. 

- Zelfs wanneer de normering anders zou toelaten, valt het te verkiezen dat de referentiepersoon 

palliatieve zorg per persoon niet meer dan een halftijds equivalent zou innemen. 

 

3.2.4. Gespecialiseerde opleiding in de palliatieve zorg kan opgenomen worden onder de vorm van 

een Postgraduaat dat door een aantal Vlaamse hogescholen aangeboden wordt, doorgaans 

– en bij voorkeur - georganiseerd in nauwe samenwerking met het netwerk palliatieve zorg 

en/of MBE van de regio die over de expertise beschikken. 

 

3.3. Medium Care Palliatieve Zorg in WZC: nood aan een nieuw zorgaanbod? 

Sinds 1 september 2015 loopt een pilootinitiatief ‘Snelle opvang van palliatieve patiënten’ in WZC Sint 

Vincentius in Avelgem  (dir. Ken Wagner), wat binnen de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 

herkend werd als een initiatief ‘Medium Care’, te onderscheiden van ‘High Care’ palliatieve 
zorgondersteuning zoals die bijvoorbeeld op  een palliatieve ziekenhuiseenheid geboden wordt (zie 

referentie Rapport Federale Evaluatiecel Palliatieve zorg d.d. 2014).  

Een aantal palliatieve patiënten met verhoogde zorgnoden behoeven niet per se een ziekenhuis-

opname (in bv. een palliatieve zorgeenheid) om deze noden te kunnen lenigen, maar kunnen 

anderzijds ook niet meer naar huis terug omdat deze zorg de mogelijkheden toch overstijgt (in 

medisch opzicht of met betrekking tot de omkadering en permanentie). In het initiatief ‘medium care’ 
kunnen zij versneld opgenomen worden in een woonzorgcentrum dat over de nodige expertise 

beschikt. Belangrijk is de juiste indicatiestelling voor opname, waarbij niet alleen naar de zorgnood, 

maar beslist ook nagegaan wordt of de persoon in kwestie over de  beperkte levensverwachting 

beschikt die versnelde opname rechtvaardigt [schalen: PICT, PPS, …]. 
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Belangrijk is dat de bedden openstaan voor de thuiszorg, en dus niet enkel voor de ziekenhuizen. De 

vrijgehouden bedden dienen uitsluitend voor palliatieve opvang en kunnen geen andere bestemming 

toebedeeld krijgen. Er dient een goede palliatieve expertise aanwezig te zijn en niet elk 

woonzorgcentrum kan dit op vandaag waarborgen. De fysieke nabijheid van een woonzorgcentrum 

met een aanbod Medium care kan een grote meerwaarde betekenen tegenover het ziekenhuis voor 

de bewoner/patiënt en zijn familie of omgeving. Om die reden valt een aanbod van enkele Medium 

care bedden in elke omschrijving van 20.000 tot 100.000 inwoners te overwegen, 20.000 waar het 

gaat over een gemeente, tot 100.000 inwoners binnen een stedelijke context. Dit dient verder 

uitgezocht te worden. 

Twee bedenkingen dringen zich hierbij op: 

1. Voor de persoon die Medium Care geniet kan de factuur sterk uiteenlopen: veel duurder binnen het 

WZC, veel goedkoper binnen het ziekenhuis, waarbij kost voor de persoon omgekeerd evenredig is 

met de kost voor de ziekteverzekering/maatschappij.  

2. Financiering: De pilootprojecten Medium Care die op heden lopen zijn alle ernstig verlieslatend en 

kunnen maar aangehouden worden door inzet van eigen middelen van de voorzieningen., Deze zijn 

echter per definitie eindig. Met name het vrijhouden van enkele bedden voor mogelijk ‘medium care’ 
bewoners wordt niet betaald. Een gepast financieel kader, bv. naar analogie van een conventie zoals 

voor Huntingon-patiënten of personen met jong-dementie, dringt zich op. Reconversie uit RVT- en/of 

ziekenhuisbedden is daarbij geen valabele optie. 
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4. Instrumenten ter versterking van de PZ in woonzorgcentra: 

 

4.1. PICT, Bel-RAI (Long Term Care & Palliative Care), kwaliteitsindicatoren… 

 

- Deze instrumenten verkeren op dit ogenblik in de implementatiefase en dienen zoveel 

als mogelijk afgestemd te worden op reeds gehanteerde instrumenten en geïntegreerd te 

worden (in bv. Prezo) om extra werkbelasting te vermijden. 

- Belangrijk bij het gebruik van deze instrumenten is de balans tussen ondersteuning van 

de zorg door kwaliteitsverbetering en de werkbelasting door registratieplicht. De 

werkbelasting dient zoveel als mogelijk beperkt te worden door ‘slimme registratie’, in de 
marge van wat nu reeds geregistreerd wordt. 

 

4.2. Richtlijnen 

 

- De nood dient onderzocht naar een (pallialine-)Richtlijn ‘Terminale zorg voor geriatrische 

oudere zorgvrager’ als instrument om de palliatieve zorg in het woonzorgcentrum te 

versterken. Dit wordt onderzocht in en overlegd met de werkgroep PaGe (Palliatieve zorg 

en Geriatrie) van de Federatie. 

 

4.3. Handboek PZ in WZC 

 

- De Nood en meerwaarde dient onderzocht van een ‘Handboek Palliatieve zorg in 
Woonzorgcentra’ – op papier of onder digitale vorm (website, app, …) -, dat aandacht 

heeft voor de vier invalshoeken van PZ. Dit is idealiter opgesteld in samenwerking met alle 

betrokken actoren (in de eerste plaats met de werkgroep WZC, maar bv. ook CRArtsen), 

en onderbouwd  met de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek, bv. Europese 

PACE studie. Waar mogelijk wordt afgestemd met andere organisaties en afgestemd met 

bestaande instrumenten, bv. met Farmaka waarvan het elektronisch formularium als een 

bruikbaar instrument gewaardeerd wordt.  

 

4.4. Elektronische ondersteuning  

 

- Met het oog op continuïteit van zorg en afstemming rond beleid (bv. zorgdoelafspraken, 

VZP, DNR, …) is goed uitgebouwde elektronische communicatie, intern, maar ook extern, 
bv. met huisartsen, apothekers en ziekenhuizen zeer belangrijk, tegelijk met de uitrol en 

het gebruik van Vitalink en e-Health in het vooruitzicht. De beschikbaarheid van 

noodzakelijke informatie (bv. uit afspraken VZP) is immers onontbeerlijk voor een 

kwalitatieve tussenkomst (verpleegdossier met elementen uit het medisch dossier). 

- Een aantal woonzorgcentra zijn nog aan een ernstige inhaalbeweging op het vlak van 

informatisering toe. 

- Voor alle voorzieningen geldt dat de elektronische ondersteuning voldoende 

gefinancierd dient te worden opdat in het kader van de ontwikkeling daarvan niet 

ingeboet zou worden op de kwaliteit van zorg. 
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5. Ethische uitdagingen 

Het hoeft weinig betoog dat de Vlaamse woonzorgcentra zich in toenemende mate geplaatst zien 

voor een aantal ingrijpende ethische uitdagingen, niet in het minst rond tal van levenseinde-

beslissingen. De uitkomst van  deze beslissingen hebben een diepgaande impact op het wonen en de 

zorg in de voorzieningen.  

Deze werden in andere publicaties behandeld met medewerking van de Federatie. Er zij verwezen 

naar : 

- Visienota "Werken aan morgen, zorgen voor vandaag", Palliatieve Zorg 2020, Federatie Palliatieve 

Zorg Vlaanderen, februari 2014 link 

- VAN DEN NOORTGATE, N., VANDEN BERGHE, P., DE LEPELEIRE, J., e.a. Oud en moe van dagen. Over 

levensmoeheid bij ouderen:  Tijdschrift voor Geneeskunde, 2016 (72) nr. 3, 145-157.link met flowchart 

 - PIERS R., VANLAERE L., TACK S., VANSEVENANT A., DE LUST A.-M., VANDEN BERGHE P., Levenseinde. 

Naar een ethisch kader. Een wegwijs voor zorgverleners, 2016, Leuven, Lannoo Campus, 110 p. link 

-Reflectienota 'Palliatieve zorg en dementie: levenseindebeslissingen', Stuurgroep Ethiek van de 

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, januari 2018 link – Animatie link 

 

De laatste twee publicaties zetten ook in op competentieopbouw ‘ethische reflectie’ in het bijzonder 

bij professionele en vrijwillige medewerkers van de woonzorgcentra. Het goede handelen is immers 

niet voorbehouden voor specialisten ethiek, maar een zaak van elke zorgverlener. 

http://www.palliatief.be/accounts/143/attachments/Standpunten/visienota_pz_2020_17-10-2014.pdf
http://mailsystem.palliatief.be/accounts/15/attachments/Aankondigingen/oud_en_moe_van_dagen_levensmoeheid_bij_ouderen.pdf
http://www.palliatief.be/publicaties_levensmoeheid
http://www.palliatief.be/ethieklevenseinde
http://www.palliatief.be/accounts/143/attachments/Algemeen/palliatieve_zorg_en_dementie_levenseindebeslissingen._reflectienota._24_01_2018.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=erWVnV1jWFk&feature=youtu.be
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Bijlage 1:  

 

                                
 
 
 
Opleidingsvereisten referentiepersoon palliatieve zorg in 
ROB/RVT 
 
(Uitgewerkt door de werkgroep ROB-RVT FPZV van de FPZV en overlegd en 
goedgekeurd door de FBSP en de FWSP)  
 
 
De palliatieve functie in een RVT gekoppeld is aan een palliatief team (met o.a. 
minimaal CRA en Hoofdverpleegkundige) hetwelk een zogenaamde ‘referentie-
persoon’ of ‘referente’ als coördinator/rechterhand heeft. Samen bepalen zij het 
palliatief beleid dat de referente coördineert, en dit in nauw overleg met de directie 
van de instelling. 
 
 
 
Functie-inhoud palliatief referente 
 

x Coördineert het palliatief team binnen de voorziening (voor voorzieningen 
met minder dan 30 bewoners leidt hij/zij het overleg samen met de MBE 
van de regio of palliatief team van (een) andere voorziening(en))  

x Is aanspreekpunt: zowel intern voor het palliatief team als extern namens 
het ROB/RVT in het netwerk palliatieve zorg van de regio.  

x Werkt aan een goede palliatieve zorgcultuur in de instelling  
o door invoering van een programma Vroegtijdige zorgplanning of 

VZP/ACP (Advance Care Planning) 
o door de ontwikkeling van een specifiek ethisch beleid in verband met 

het levenseinde.  
x Bewaakt de multidisciplinaire samenstelling en expertise van het palliatief 

team en ziet toe op de uitvoering van de functie-inhoud van het palliatief 
team. 

x Coördineert/verzorgt vorming pz van de teamleden 
x Zorgt voor een goede netwerking met alle andere relevante actoren in het 

palliatieve werkveld: 
- Netwerk PZ 
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- Palliatieve eenheid (waarmee een functionele binding is) 
- MBE’s 
- PST’s in de ziekenhuizen 
- Huisartsen 
- Vrijwilligers palliatieve zorg  
- Coördinerend en Raadgevend Arts 
- …. 

 
x Ziet toe op invoering en gebruik van een palliatief dossier per patiënt (o.m. 

ook op het bepalen van het moment waarop de palliatieve zorg bij de 
bewoner start) 

 
x Ziet toe op registratie van de palliatieve patiënten 

 
x Is een emancipatorische functie in die zin dat hij/zij ervoor ijvert: 

o dat een bewustwordingsproces op gang wordt gebracht over het feit 
dat sterven en zorg voor het levenseinde permanent aandacht krijgen 
in het ROB/RVT. 

o dat de bewoner en zijn familie de ruimte krijgen om het einde van hun 
leven op eigen, persoonlijke wijze te beleven. 

o dat aandacht gegeven wordt aan het rouwproces bij medebewoners 
o dat aandacht gegeven wordt aan het rouwproces bij medewerkers en 

aan zorg voor zorgenden. 
 

 
 

Opleidingsvereisten palliatief referente 
 

x Minimum bachelorsniveau in medische of menswetenschappelijke discipline 
(verpleegkundige of een diploma uit de lijst van het personeel voor 
reactivering van het RIZIV), of gebrevetteerde verpleegkundige. (Deze 
functie kan niet gecumuleerd worden met die van coördinerend en 
raadgevend arts.)  

x Een gespecialiseerde opleiding palliatieve zorg van minimum 807 uur 
(exclusief pijn- en symptoomcontrole) (bovenop een basisopleiding van 
min. 40 u in de palliatieve zorg) waarin volgende aandachtsgebieden  elk 
voor minstens 20 u aan bod komen :  

 
[1] implementatie palliatieve zorg in een instelling 

Hoe een palliatief team opstarten, sensibilisatie van zorgverleners -  artsen – 
bewoners, samenwerking met andere actoren in palliatieve zorg, invoering van ACP en 
ethisch beleid i.v.m. levenseinde …  
 

[2] communicatie en teamwerking 

                                                           
7 Opmerking 2017: is niet coherent met opleidingsprofiel van 60 uur. 
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Groepsdynamica, groepsoverleg, conflicthantering, coaching, netwerking, intervisie, 
zorg voor de zorgenden, interdisciplinaire samenwerking, permanente vorming van 
teamleden pz …  
 

 [3] ethisch beleid 
Uitbouw ethisch comité, ethisch overleg, wetgeving patiëntenrechten en euthanasie, 
medisch begeleid sterven, ethische besluitvorming, …  
 

Indien de referente functie palliatieve zorg wordt ingevuld door een niet-
verpleegkundige, dan zal een verpleegkundige binnen het palliatief team 
zich verdiepen in een opleiding pijn- en symptoomcontrole van minimum 18 
u. 
 

x Permanente bijscholing (exclusief intervisie) van 4 uur per 30 bedden RVT, 
met een maximum van 12 uur. Het totaal aantal uren vorming dat over drie 
jaar gevolgd moet worden, mag over deze drie jaar verdeeld worden naar 
keuze.  
Deelname aan intervisie ten belope van 6 uur per 30 bedden RVT, met een 
maximum van 18 uur per jaar verdient sterke aanbeveling. 
 
Indien de referente functie palliatieve zorg wordt ingevuld door een niet-
verpleegkundige, dan zal de verpleegkundige binnen het palliatief team 
jaarlijkse bijscholing volgen ten belope van 4 u per 30 bedden RVT, met 
een maximum van 12 uur per jaar. 

 
 
Overgangsmaatregelen 
 

x Bij wijze van overgangsmaatregel beschikken de instellingen over 4 jaar om 
zich in regel te stellen met deze bepalingen. 

x Wanneer de verantwoordelijke referentiepersoon de instelling verlaat, heeft 
de instelling 4 jaar de tijd om de nieuwe referent in regel te stellen met de 
opleidingsvereisten. 
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Bijlage 2 :  

 

Opleidingsvereisten en functiebeschrijving referentiepersoon palliatieve zorg in 

Woonzorgcentra 

 
 

Dit rapport geeft de functiebeschrijving weer en de elementen die vereist zijn op vlak van de 

opleiding volgens de RIZIV-financieringsvoorwaarden en de richtlijnen die moeten worden gevolgd 

in het kader van de erkenning van de opleiding door de FOD Volksgezondheid. 

 

Deze voorzet is opgemaakt in analogie met het dossier van de referentiepersoon voor dementie. Wat in 
cursief staat aangegeven, werd ingevoegd, specifiek voor palliatieve zorg. 
 

1. Functiebeschrijving referentiepersoon palliatieve zorg 

 

De functie referentiepersoon palliatieve zorg in een RVT/ROB is gekoppeld aan een palliatief team (met o.a. 
een coördinerend en raadgevend arts en een hoofdverpleegkundige). Samen bepalen zij het palliatief beleid dat 
de referentiepersoon palliatieve zorg, in nauw overleg met de directie, coördineert. 

 
1° als aanspreekpunt en raadgever optreden in verband met en advies geven over vragen in verband met de 
omkadering van en de verzorging die gegeven wordt aan palliatieve patiënten en hun omgeving; 

2° zich informeren over / kennis hebben van de wetgeving in verband palliatieve zorg en euthanasie; 

3° organiseren/verzorgen van de vorming van het personeel in verband met palliatieve zorg; 

4° het personeel bewust maken van de tekenen die wijzen op de overgang van de curatieve naar de palliatieve fase 
en van de signalisatie hiervan aan de behandelende arts en/of de raadgevend en coördinerend arts; 

5° het personeel begeleiden en stimuleren om een houding te ontwikkelen met aandacht voor het levenseinde en 
voor het rouwproces van de palliatieve patiënten en hun omgeving en van de medebewoners; 

6° aan de directie voorstellen doen in verband met de omkadering van en de zorg voor palliatieve patiënten en hun 
omgeving, met het oog op verbetering van het welzijn van palliatieve patiënten en hun omgeving; 

7° zorgen voor een netwerk met alle relevante partners: de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, het netwerk 
palliatieve zorg, het psychosociaal support team in het ziekenhuis en de palliatieve eenheid waarmee een 
functionele band gecreëerd moet worden, de coördinerend en raadgevend arts, en vrijwilligers; 

8° werken aan een goede palliatieve zorgcultuur door het ondersteunen van het personeel dat palliatieve 
patiënten verzorgt of bijstaat; 

9° toezien op de invoering en het gebruik van het palliatief dossier en van het programma Vroegtijdige 
Zorgplanning bij de bewoner; 

10° coördineren van het palliatief team binnen de voorziening en bewaken van de multidisciplinaire 
samenstelling en expertise binnen het team.  
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2. Kwalificaties die in aanmerking komen 

 

Personeelsleden houder van één van de onderstaande kwalificaties komen in aanmerking voor de 

functie van referentiepersoon palliatieve zorg: 

x een diploma van verpleegkundige of 

x een van de diploma’s vermeld in artikel 4, § 2 van het MB van 6 november 2003, 

namelijk: 

- graduaat of bachelor of licentiaat of master in de kinesitherapie; 

- master of bachelor of licentiaat of master in de logopedie; 

- master of bachelor in de ergotherapie; 

- master of bachelor in de arbeidstherapie; 

- master of bachelor in de readaptatiewetenschappen; 

- master of bachelor in de dieetleer; 

- master of bachelor of licentiaat of master in de orthopedagogie; 

- master of bachelor of postmaster of master in de psychomotoriek; 

- licentiaat of master in de psychologie; 

- master of bachelor psychologisch assistent en gelijkgestelden; 

- master of bachelor maatschappelijk assistent en gelijkgestelden; 

- master of bachelor in de gezinswetenschappen; 

- licentiaat of master in de gerontologie; 

- master of bachelor opvoeder. 
 

Indien de functie zal ingevuld worden door een niet-verpleegkundige, dan moet deze persoon een bijkomende 
opleiding volgen in pijn- en symptoomcontrole van minstens … uur.  

 

3. Opleidingsvereisten  
 

Elke persoon die is aangewezen als referentiepersoon palliatieve zorg moet een opleiding van 

minstens 60 uur hebben gevolgd die door de FOD Volksgezondheid is erkend, bovenop een 
basisopleiding van minstens 40 uur in palliatieve zorg. 8 
 

Deze opleiding van 60 uur zal minstens de volgende materies omvatten: 

x de medische aspecten van palliatieve zorg 

x de psychologische aspecten van palliatieve zorg 

x  de sociale aspecten van palliatieve zorg 

x de spirituele en existentiële aspecten van palliatieve zorg  
x de ethisch-deontologische aspecten van palliatieve zorg  

x de juridische aspecten van palliatieve zorg  

x de culturele aspecten in de palliatieve zorg 
x rouwzorg en zelfzorg in de palliatieve zorg 
x de organisatie van palliatieve zorg in een instelling 

x de interdisciplinaire communicatie en de teamwerking 

x de methode en organisatie van interne opleidingen. 
 

Overgangsmaatregelen 

De persoon die is aangewezen als referentiepersoon palliatieve zorg krijgt als 

                                                           
8 Nog uit te klaren: de link met de opleidingsverwachtingen voor de BBK  PZ in 3 domeinen (10 ECT 
studiepunten of 150 u) 
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overgangsmaatregel een periode van vier jaar om zich in regel te stellen met de bepalingen. Na 

deze termijn moet elke persoon die is aangewezen als referentiepersoon palliatieve zorg, een 

opleiding van minstens  60 uur hebben gevolgd die door de FOD Volksgezondheid is erkend.  

Vrijstelling van het volgen van deze opleiding is mogelijk in geval van: 

1) de verpleegkundigen (bachelor of gelijkgestelde) met de titel van verpleegkundige gespecialiseerd in …; 

2) de kandidaten voor de functie van referentiepersoon palliatieve zorg die een opleiding van minstens 80 uur 
hebben gevolgd, die handelt over de bovenvermelde materies ; 

3) de kandidaten voor de functie van referentiepersoon palliatieve zorg die een opleiding van minstens 60 uur 
hebben gevolgd, die handelt over de bovenvermelde materies, en minstens drie jaar tewerkgesteld zijn in de 
palliatieve zorg. 

Hierbij is het de taak van de verantwoordelijke van de instelling die de referentiepersoon 

aanstelt, om na te gaan of aan alle voorwaarden voor een gelijkstelling voldaan is. De 

bewijsstukken kunnen opgevraagd worden tijdens een controle. 

 
4. Beschrijving van het voorgestelde vormingsprogramma

9
 

 
De vormingsprogramma’s moeten aan de volgende criteria beantwoorden: 
 

x Het vormingsprogramma moet in België worden uitgevoerd. 

x Het maximum aantal leerlingen toegestaan per opleidingsmodule bedraagt 30 (20?). 

x Het vormingsprogramma beslaat minstens  60 uren, verdeeld volgens een minimum aantal uren 
per materie, zoals hieronder weergegeven: 

 

a) de medische aspecten van palliatieve zorg: minimum … uur  
Benadering vanuit een medisch oogpunt waarbij dieper zal worden ingegaan op pijn en 
pijnbehandeling en op verschillende symptomen in de palliatieve zorg en de controle hiervan.  Dit zal 
gebeuren op basis van de bestaande richtlijnen Palliatieve zorg (Pallialine) waar de huidige 
wetenschappelijke kennis gekoppeld wordt aan de praktijkervaring van zorgverleners in Vlaanderen 
uit verschillende disciplines.  Aspecten die aan bod komen, zijn: etiologie, pathofysiologie, diagnostiek 
en het medicamenteus en niet-medicamenteus beleid.  Naast duiding van de richtlijn zal er gewerkt 
worden met uitwisseling en casusbespreking. 
Aanbevolen thema’s voor deze module zijn: 
x Pijn en pijnbestrijding bij palliatieve patiënten; 
x Dyspnoe;  
x Hoesten; 
x Nausea en braken; 
x … 

b) de psychosociale aspecten van palliatieve zorg: minimum … uur 
Palliatieve zorg heeft een grote psychologische impact op de patiënt en zijn omgeving. Goede zorg voor 
een patiënt betekent dus ook een goede zorg voor zijn context. In deze module ligt de nadruk op het 

                                                           
9 Nog verder uit te klaren is: wie verzorgt dit opleidingsprogramma? Hogescholen i.s.m. Netwerken PZ?, 
Wanneer is iemand bekwaam: toetsing en mogelijkheid om bezwaar aan tekenen indien niet geslaagd? Welke 
vooropleidingen komen in aanmerking? Kan men ook opleiding bijeensprokkelen uit voorafgaandelijk gevolgde 
opleidingen incl. symposia en studiedagen? Wat met bedside teaching en verworven ervaring? 
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omgaan familieleden met aandacht voor een aantal topics die zorgverleners moeten weten omtrent het 
functioneren van familiale systemen in een palliatieve situatie.  
Aanbevolen thema’s: 
x theorie van familiestructuren en het maken van een genogram; 
x ‘meerzijdige partijdigheid’ bij het werken met familiebijeenkomsten;  
x communicatie met familieleden: theoretische aanknopingspunten, oefeningen, filmmateriaal en 

casestudy; 
x … 

c) de spirituele en existentiële aspecten van palliatieve zorg: minimum … uur  
In deze module wordt uitgebreid ingegaan op de vierde pijler in de palliatieve zorg. Wat is 
spiritualiteit? Wat is spirituele en existentiële pijn en zorg?  Naast de betekenis en de huidige stand 
van zaken wordt er gekeken naar de voorwaarden voor spirituele zorg, naar het Ars Moriendi model 
van Carlo Leget en naar ervaringen aan het levenseinde.  Naast het aanreiken van theoretische 
inzichten en kaders wordt er heel ervaringsgericht gewerkt en zal de verbinding gemaakt worden met 
de praktijk.  

d) de ethisch-deontologische aspecten van palliatieve zorg: minimum … uur 
In deze module wordt het begrippenkader medisch begeleid sterven uitgelegd en wordt ingegaan op de 
vroegtijdige zorgplanning of Advance Care Planning (ACP). Hierbij worden de documenten toegelicht 
voor registratie van de wilsuitingen en behandelafspraken met aandacht voor de hindernissen die men 
hierbij kan tegenkomen. 
Aanbevolen thema’s voor deze module zijn: 
x zorgethisch overleg; 
x toelichting van de vijf wilsverklaringen;  
x medische beslissingen aan het levenseinde zoals: 

- De toediening/stopzetting van medicatie; 
- Kunstmatige voeding en hydratatie in de palliatieve fase van dementie; …  

e) de juridische aspecten van palliatieve zorg: minimum … uur 
Tijdens het ziekteproces verliezen palliatieve patiënten geleidelijk aan hun fysieke autonomie waardoor 
ze afhankelijk worden van hun omgeving. Ook het vermogen om hun wil uit te drukken en om 
(medische) beslissingen te nemen, kan in het gedrang komen. In deze module overlopen we de 
wetgeving inzake beslissingen bij het levenseinde en gaan we in op de implementatie hiervan en 
mogelijke struikelblokken hierbij.  Aanbevolen thema’s voor deze module zijn: 
x de wetgeving inzake beslissingen bij het levenseinde:  de wet op palliatieve zorg, op 

patiëntenrechten en de euthanasiewetgeving; 
x juridische kanttekeningen bij de wet; 
x praktijk van levenseindebeslissingen; 

f) de culturele aspecten in de palliatieve zorg: minimum … uur  
We leven in een multiculturele samenleving met mensen met verschillende culturele, etnische, 
religieuze, … achtergronden en overtuigingen.  Wat betekent dit in een palliatieve context?  In deze 
module gaan we dieper in op de patiënt met een andere culturele achtergrond, op hun noden en op de 
aanpak bij diagnose en behandeling. Ook de culturele verschillen tussen patiënt en zorgverlener worden 
behandeld en de communicatie tussen patiënt en zorgverlener.  
Aanbevolen thema’s zijn: 
x wat cultuursensitieve zorg precies is en voor wie ze bestemd is; 
x taalproblematiek en de verschillen in communicatie; 
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x inzicht en kennis van de verschillende culturen en leefwerelden; 
x gebrek aan kennis over het lichaam en de ziekte en over palliatieve zorg bij de patiënt met een 

andere culturele achtergrond; 
x …  

g) rouwzorg en zelfzorg in de palliatieve zorg: minimum … uur  
In deze module wordt rouwzorg in de palliatieve context uitgebreid behandeld. Theoretische inzichten 
worden getoetst aan de ervaringen van de deelnemers. Verbinding met de praktijk zal gebeuren door 
reflectie, uitwisseling, oefeningen en casusbespreking.  Een andere belangrijke piste is de zorg voor de 
zorgverlener waarbij zal worden stilgestaan bij de eigen emoties en rouw en verlies om vanuit de eigen 
ervaring te groeien tot een meer relatiegerichte zorg.  
Aanbevolen thema’s:   
x anticiperende rouw; 
x praktische handvatten voor het omgaan met rouw en verlies; 
x grenzen van de zorgverlener ; 
x zich als zorgverlener staande houden in de palliatieve zorg; 
x … 

h) de organisatie van de palliatieve zorg: minimum … uur 
Iedere organisatie heeft een eigen zorgcultuur. Tijdens deze module staan we stil bij die zorgcultuur. 
We gaan kijken naar de zorg en naar beïnvloedingsprocessen zodat de referentiepersoon concrete acties 
kan opzetten die tot veranderingen leiden.  Daarbij zal worden ingegaan op aspecten in verband met de 
implementatie van palliatieve zorg in een instelling. 
Aanbevolen thema’s zijn: 
x hoe een palliatief team opstarten; 
x sensibilisatie van zorgverleners en bewoners; 
x samenwerking met andere actoren in palliatieve zorg; 
x invoering van Advance Care Planning en ethisch beleid i.v.m. levenseinde; …  

i) de interdisciplinaire communicatie en teamwerking: minimum .. uur 
In deze module komt aan bod hoe de referentiepersoon het team en de instelling kan warm maken voor 
een betere zorgkwaliteit en ondersteuning van palliatieve patiënten en hun omgeving. Er wordt ook 
aandacht besteed aan de factoren die de communicatie binnen de instelling bemoeilijken en aan de 
aanpak hiervan.  Daarnaast wordt er ingegaan op de werking van de teams, inclusief groepsoverleg en 
groepsdynamica, coaching, netwerking, intervisie en technieken voor conflicthantering. 
Aanbevolen thema’s: 
x communicatie met de huisarts; 
x theorie groepsproces en begeleiden van een groepsproces; 
x omgaan met positionering en conflicthantering; 
x coachen van medewerkers;  …  

j) de methode en organisatie van interne opleidingen: minimum .. uur 

Referentiepersonen palliatieve zorg moeten de opgedane kennis kunnen doorgeven aan andere 
medewerkers in de instelling en beleidsvoorstellen kunnen brengen aan de directie. Tijdens deze module 
wordt uitgespit wat zij daarvoor nodig hebben aan kennis en didactische vaardigheden. 
Aanbevolen thema’s om aan te snijden: 
x identificatie van de vormingsbehoeften; 
x omgaan met weerstand in de groep; 
x oefenen van vaardigheden als interactief werken, het begeleiden van bepaalde werkvormen; 
x … 
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k) In het vormingsprogramma dat het minimum aantal vereiste uren per module respecteert, kunnen 

specifieke thema’s inzake palliatieve zorg aan bod komen zoals complementaire zorg (muziektherapie, 
aromatherapie,…), palliatieve zorg bij specifieke ziektebeelden (dementie, ALS, hartfalen,…),  palliatieve zorg bij 
specifieke groepen (kinderen, ouderen, personen met een beperking…), …    

Het totaal van deze uren komt in aanmerking voor de vereiste 60 basisuren. 

 

 

 

Om vorming te mogen geven, moeten de lesgevers beschikken over voldoende kennis en relevante 

ervaring op vlak van de materies die in hun onderwijsmodule worden behandeld. 

 

Elke deelnemer die de volledige opleidingscyclus heeft gevolgd, zal na de vorming van 60 uur een 

attest krijgen, volgens het model van de FOD Volksgezondheid.  Wie het volledig programma niet 
bijgewoond heeft, zal een deelnameattest ontvangen met vermelding van het gevolgde programma.  


