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Graag nemen we jullie in dit magazine mee langs het 
ontwikkelingspad van de palliatieve zorg in het Jessa 
Ziekenhuis; van de prille geboorte tot het snel opgroeien 
van de jonge spruit in een steeds veranderende omge-
ving met grote evoluties van de zorgmogelijkheden in  
de palliatieve fase. 

Een tijdperk van 30 jaar, de periode van een mensen- 
carrière. Ook de carrière van dr. Marc Desmet, die het 
team palliatieve zorg doorheen het hele parcours gidste. 
In de zomer van 2020 verliet hij Jessa; de Jezuïeten  
hadden hun oog op hem laten vallen als hun nieuwe 
regionaal overste. Zijn levenswerk in ons ziekenhuis  
– als pionier, bouwmeester en inspirator - wordt door 
een enthousiast en geëngageerd team verder gezet.  
Heel wat teamleden maakten samen met hem de  
evolutie van de palliatieve zorg mee. 

Palliatieve zorg betekent niet enkel zorg voor de fysieke 
ongemakken, maar schenkt ook heel veel aandacht aan 
socio-emotionele ongemakken, aan spiritualiteit en 
ethiek. We belichten deze en andere aspecten graag in 
dit boekje. De palliatieve zorg in Jessa stopt trouwens 
niet in Hasselt. We zijn ingebed in een uitgebreid lokaal, 
nationaal en internationaal netwerk waarin nieuwe  
ideeën en inzichten worden uitgewisseld.

Dank aan iedereen die de uitbouw van palliatieve zorg  
in Jessa mee gestalte gaf!

Dr. Birgit Wijgaerts

Arts palliatieve zorg 

dr. Birgit Wijgaerts
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“In het begin 
  was het 
  ploeteren,      
  botsen op 
  weerstanden.”

en andere zorgverleners, organisa-
tie van familiegesprekken, … “Het 
was ploeteren, botsen op weer-
standen, deuren werden soms 
letterlijk dicht gehouden. Zorg-
verleners vroegen zich af wat wij 
op hun afdeling kwamen doen.

Het was geen sinecure om op te 
starten wat nu zo evident is.”

Van vorming tot symposia
Toch richtte het kleine team zich 
met overgave op hun taken. “We 
hadden wekelijks overleg en volg-
den alle drie intensieve vorming 
over palliatieve zorgthema’s in 
binnen- en buitenland”, aldus 
Lief. “Met onze vorming aan een 
eerste groep verpleegkundigen
legden we meteen ook de basis 
voor de latere ‘referentiever-
pleegkundigen palliatieve zorg’.  
We gaven véél vorming, intern én 
extern: over (het opstarten van) 
palliatieve zorg in een zieken-
huis, slecht nieuwsgesprekken, 
waarheidsmededeling, pijn- en 
symptoomcontrole, opvang van 
(terminale) patiënten en familie, 
multidisciplinaire teamwerking, … 
De bijscholingen werden groter 

en waren eigenlijk al voorlopers 
van ons jaarlijks symposium, 
waarop we interne en externe 
zorgverleners uitnodigden.” 

Intussen raakten onze pioniers in 
de palliatieve zorg vertrouwd met

de uitspraken: ‘Palliatieve zorg 
is alles wat nog dient gedaan 
te worden als men denkt dat er 
niets meer kan gedaan worden.’ 
(Dame Cicely Saunders), en  
‘Leven toevoegen aan de dagen  
in plaats van dagen toevoegen 
aan het leven.’ (Zuster Leontien). 
Magda: “We verslonden de boeken 
van o.a. Elisabeth Kübler-Ross, 
Judith Viorst en Manu Keirse. 
Toen in 1996 Marc Desmets boek 
‘Dag en Nacht’ verscheen, waren 
we echt trots en onder de indruk. 
Voor ons blijft dat ook nu nog een 
meesterwerk!”
 

De dienst palliatieve zorg in Jessa viert dit jaar zijn 30e verjaardag. 
Het begon in ons ziekenhuis allemaal toen oncoloog-hematoloog  
dr. Danny Vanstraelen (†) en toen malig directrice verpleging  
zr. Martina Braeken besloten om in 1991 mee in het ‘experiment 
Busquin’ te stappen. Het doel: een palliatieve ondersteunings- 
equipe in het Virga Jessaziekenhuis oprichten. Klinisch psychologe 
Magda Van de Broek en verpleegkundig coördinator Lief Gyssels 
maakten vanaf het begin deel uit van die equipe. 

“Ik herinner het mij nog levendig”, blikt Magda terug. “Avondverga-
deringen werden belegd. Rond de grote vergadertafel in gang C0, 
waar de directieleden hun bureaus hadden -ook wel ‘de Wetstraat’ 
genoemd -, verzamelden artsen en hulpverleners van oncologie,  
radiotherapie, neurochirurgie, kinesitherapie, … Uiteindelijk dunde 
dat grote team uit tot Lief, mezelf en dr. Vanstraelen. Hij vroeg ons 
eind 1992 of we het zagen zitten dat een arts-Jezuiët, die op vrijwil-
lige basis in het ziekenhuis wilde komen werken, ons Palliatief Sup-
port Team (PST) zou komen versterken.” Een versterking werd het! 

Ploeteren
Het experiment Busquin vereiste taken zoals pijn- en symptoom-
controle bij palliatieve patiënten, emotionele ondersteuning van  
patiënten en naasten, terugkoppeling naar de artsen en verpleeg-
kundigen, rouwzorg, samenwerking met interne en externe artsen 

“Zorgverleners vroegen 
  zich af wat wij op hun 
  afdeling kwamen doen.”

De (begin-)jaren '90 in Vlaanderen:  
opstart van de Federatie Palliatieve 
Zorg Vlaanderen, de Palliatieve 
Thuiszorg, de palliatieve eenheden....  
 
Pioniers: Zuster Leontien, Lisette 
Custermans, Joke Bossers, Johan 
Maes, Wim Distelmans, Senne 
Mullie, Marc Desmet, Johan Menten.
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Magda Van de Broek Lief Gyssels
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“Palliatieve zorg    
  neemt steeds meer zijn 
  plaats in het zieken-
  huislandschap in.”

Algemeen directeur dr. Yves Breysem maakte de 
evolutie van de palliatieve zorg in ons ziekenhuis 
van dichtbij mee. “Als beleidsmaker vind ik het 
een bijzonder goede evolutie dat palliatieve zorg in 
de loop der jaren meer en meer zijn plaats in het 
ziekenhuislandschap is gaan innemen. Een kwali-
teitsvol en warmmenselijk afscheid van het leven 
is zowel voor patiënt als omgeving van onschatbare 
waarde.” 

“Ik herinner me nog goed dat dr. Marc Desmet in 
de beginjaren ’90 als eerste arts palliatieve zorg in 
ons ziekenhuis begon”, blikt dr. Breysem terug. “Dat 
was meteen het begin van een stroomversnelling 
voor palliatieve zorg in het toenmalige Virga Jesse 
Ziekenhuis (lacht). Palliatieve zorg stond op dat 
moment nog in de kinderschoenen, al beschikte ons 
ziekenhuis wel al over een - weliswaar klein – pal-
liatief support team. Zelf was ik ook nog maar een 
goed jaar als gastro-enteroloog in het Virga Jesse-
ziekenhuis aan de slag. Die nieuwe arts palliatieve 
zorg stapte hier als jezuïet binnen, terwijl we even 
later een vrijzinnige voorzitter van de raad van be-
stuur kregen. Als contrast kon dat tellen!” 

Warmmenselijk euthanasieprotocol
Toch bleek dat contrast geen problemen op te 
leveren. “Integendeel, er ontsponnen zich respect-
volle debatten, die iedere keer resulteerden in een 
verrijking en een complementariteit. Dat merkte je 
ook toen in 2002 de Belgische euthanasiewet werd 
goedgekeurd. Deze wet zorgde ervoor dat eutha- 
nasie in heel wat situaties uit de strafrechtelijke 
sfeer werd gehaald. Maar hoe paste je zo’n - voor 
velen toch wel omstreden - wet in de praktijk in 
een ziekenhuis toe? Heel wat artsen en zieken-
huizen worstelden ermee. Toch kwamen we in 
Jessa, vanuit een respectvolle ethische insteek,  
samen vrij vlot tot een goed doordacht en warm-
menselijk euthanasieprotocol mét de nodige ruimte 
voor palliatieve zorg. Als tweede land ter wereld met 
een euthanasiewet waren en zijn we in België sowieso 
behoorlijk progressief op vlak van bio-ethiek.” 

Euthanasie én palliatieve zorg
Toch zagen ook in België heel wat mensen in die tijd 
euthanasie als de grote vijand van palliatieve zorg. 
“Een mening die we in Jessa niet deelden, dankzij 
de visie van dr. Desmet. Zelf voerde hij geen eutha-
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Dr. Yves Breysem, algemeen directeur Jessa: 

“Een kwaliteits-
  vol afscheid 
  van het leven 
  is voor patiënt 
  en omgeving 
  van onschat-
  bare waarde.” 

dr. Yves Breysem
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nasie uit, maar hij stond er wel achter dat het  
in ons ziekenhuis kon gebeuren. Als euthanasie 
dan toch uitgevoerd werd, dan kon dat maar beter 
gebeuren in een context van palliatieve zorg. Deze 
unieke kijk was niet evident, maar het was wel 
een visie die de patiënt en zijn omgeving volledig 
centraal stelde. Door euthanasie te benaderen als 
onderdeel van de begeleiding van de laatste levens- 
ase was er in ons ziekenhuis van in het begin 
bijzondere aandacht voor ondersteuning van de 
euthanasievrager en de betrokken familie, maar 
evenzeer van de ‘uitvoerders’; onze artsen en ver-
pleegkundigen.”

Kwaliteit op weg naar de dood
“Kwaliteit van leven dragen we in het ziekenhuis 
hoog in het vaandel. Het is onze kerntaak om  
patiënten te genezen of hen, indien dat niet kan, 
maximaal te ondersteunen om de ziekte draaglijker 
te maken. Maar ook kwaliteit op weg naar de dood 
is enorm belangrijk. Ook die maatschappelijke rol 
nemen we als ziekenhuis heel ernstig. Onze pallia-
tieve eenheid en palliatief support team werken 
vanuit een totaalzorg. Alle mogelijke aspecten  
komen aan bod: het fysieke, het emotionele, het 
sociale en het spirituele, zoals bijvoorbeeld aan-
dacht hebben voor angstgevoelens. Op de pallia- 
tieve eenheid is er altijd tijd en ruimte voor het 
unieke, persoonlijke levensverhaal van de patiënt.” 

Warmste afdeling
Met altijd die patiënt in het achterhoofd, is  
het team palliatieve zorg kritisch voor de eigen  
werking en die van de organisatie. Zo wordt via  
intervisiemomenten regelmatig teruggeblikt op  
ervaringen en worden hieruit lessen getrokken  
voor de toekomst. “Maar ook iedere verandering  
of nieuw initiatief vanuit de organisatie wordt  
door het team met kritische blik bekeken. Niet  
vanuit vastgeroeste gewoontes, wel vanuit de  
bezorgdheid voor patiënt, familie én zorgverlener. 
Zo herinner ik mij nog goed de grote bezorgd- 
heden over de verhuis eind 2012 van de palliatieve 
eenheid van campus Virga Jesse naar een  
systeembouw op campus Salvator. Het team 
vreesde met hun patiënten in die ‘containerbouw’ 
terecht te komen. En zouden ze hier de voeling  
met de andere afdelingen niet verliezen? Gelukkig 
was die vrees ongegrond. De nieuwe unit bleek  
patiënten en hun familie veel meer comfort te  
bieden. De ruime kamers met mogelijkheid voor 
familie om er comfortabel te overnachten, de  
lichte gezamenlijke leefruimte met keuken,  
de badkamer met bubbelbad en het buiten- 
terras met tuinmeubelen dragen absoluut bij  
aan een goede ondersteuning naar het levenseinde 
toe. De palliatieve eenheid is hiermee veruit onze 
warmste en huiselijkste afdeling in Jessa. En zo 
hoort het ook!”

“We kwamen in Jessa 
  vrij vlot tot een  
  doordacht en warm-
  menselijk euthanasie-
  protocol, mét ruimte 
  voor palliatieve 
  zorg.”

© Concentra - Links: HBvL 27 oktober 2007, blz 68. Rechts: HBVL Krant, 29 december 2015 , blz. 6

Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het 
voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publish.be
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“Ons PST had 
  in Limburg 
  vaak een 
  voortrek-
  kersrol.”

“In 1995 was er in ons ziekenhuis nog geen pallia-
tieve eenheid. Er bestonden zelfs nog geen door  
de overheid toegewezen erkende palliatieve bed-
den. We hadden wel een palliatief support team”, 
schetst Urbain de tijdsgeest. Dat PST zorgde voor 
de ondersteuning van palliatieve patiënten in het 
ziekenhuis. 

Argusogen
“Ik herinner me nog levendig mijn eerste dag; hoe  
ik met de patiëntlijst patiënten bezocht. Maar vooral 
ook hoe ik wat later een jonge patiënt met long-
bloedingen op de afdeling intensieve zorg opvolgde. 
De verpleegkundigen en artsen bekeken me met 
argusogen. Zowel de inhoud van mijn job als de 
weerstand van de collega’s op de afdeling waren 
voor mij zeer confronterend. Diezelfde patiënt stierf 
enkele maanden later op de afdeling peumologie, 
waar PST-ondersteuning gelukkig wel al ingeburgerd 
was.”

Groeiende publieke interesse
En gelukkig was er ook de werkgroep referentie-
verpleegkundigen palliatieve zorg. “Via hen kreeg 
ik zicht op de realiteit op de afdelingen. Heel wat 
afdelingen kenden op dat moment nog geen ideale 
palliatieve aanpak. De werkgroep was er voorna-

melijk om elkaar professioneel te ondersteunen, 
inzichten te geven, thema’s uit te diepen en vooral 
ook collega’s te vormen. Er kwamen maandelijkse 
vormingsavonden voor heel het ziekenhuis. De  
publieke interesse groeide met de jaren.”

“Zelf vond ik vooral de interdisciplinaire aanpak 
binnen het PST verrijkend. De wekelijkse patiën-
tenbesprekingen, waar zowel op medisch, sociaal 
als psychologisch vlak werd overlegd. En waar de 
teamspirit groeide met de jaren.” Intussen geraakte 
palliatieve zorg ook meer en meer geïntegreerd 
op de afdelingen in ons ziekenhuis. Zo evolueerde 
het PST naar een wekelijkse aanwezigheid op het 
patiëntoverleg van heel wat afdelingen: oncologie, 
pneumologie, gastro-enterologie, nefrologie,  
hematologie, neurochirurgie, geriatrie...” 

Trekkersrol 
Ook buiten Het Virga Jesseziekenhuis maakte  
palliatieve zorg een hele evolutie door. Zo zette  
de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (naast  
een mooi vormingsaanbod) de palliatieve zorg 
structureel op de kaart, met registratie én erken-
ningen. En dan waren er de werkgroepen bij het 
Netwerk Palliatieve Zorg Limburg. “Daar leerde ik  
de collega’s van andere ziekenhuizen en de thuis-
zorg kennen. Ik merkte er vooral ook dat ons PST 
vaak de voortrekkersrol en voorbeeldfunctie had  
in Limburg. Dat was telkens een fijne opsteker!” 

Aangepaste, waardige zorg
Maar de grote stap vooruit in Virga Jesse kwam er 
in 1996 met de opstart van de palliatieve eenheid. 
“Dat was voor het PST een waar geschenk! Wat  
onmogelijk haalbaar was voor een ‘gewone’ ver-
pleegafdeling, werd hier mogelijk gemaakt. Heel  
wat patiënten mochten en mogen hier nog altijd  
in hun laatste levensfase een aangepaste en  
waardige zorg ontvangen.”

Toen Urbain Vanspauwen in 1995 Lief 
Gyssels even kwam vervangen in het 
palliatief support team (PST), had hij 
nooit gedacht dat hij hier een per-
manente stek zou vinden als coör-
dinator palliatieve zorg. “Mijn eerste 
ervaringen met palliatieve zorg vond 
ik zelfs confronterend, zowel door de 
inhoud van de job als door de weer-
stand van de professionals.”

“De opstart van 
  de palliatieve 
  eenheid in 1996 
  was voor het PST 
  een waar 
  geschenk!”

Magda en Lief

Urbain Vanspauwen, voormalig 
coördinator palliatieve zorg (1997-2010) 

over het palliatief supportteam in 
de beginjaren.
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“Het was impro-
  viseren om onze   
  mini-afdeling 
  bemand te 
  krijgen.”

In 1996 solliciteerde Dirk Baert (huidig 
hoofdverpleegkundige oncologie) naar de 
functie van coördinator van de nieuw op 
te starten palliatieve eenheid.

“Na 15 jaar spoedgevallen zocht ik naar 
een nieuwe persoonlijke uitdaging”, 
vertelt Dirk. “Sommigen vonden dit een 
vreemde loopbaanswitch. Voor mij was 
het dat zeker niet. Op de dienst spoed- 
gevallen werd ik meermaals geconfron-
teerd met de eindigheid van het leven  
en ontdekte ik dat dit een betere bege-
leiding en meer aandacht verdiende.”  
En dus startte Dirk - na een korte stage 
op de palliatieve eenheid van het St. Jan-
ziekenhuis in Brussel bij ‘founding  
mother’ Zr. Leontien - samen met  
dr. Marc Desmet met de uitbouw van 
een palliatieve eenheid in het toenmalige 
Virga Jesseziekenhuis. 

Comfortabel hoog-laagbad
“De eerste maanden waren niet eenvou-
dig”, herinnert Dirk zich. “De palliatieve 
eenheid had wat ruimte gekregen in het 
achterste gedeelte van de toenmalige 
afdeling oncologie van dr. Vanstraelen en 
dr. Madoe, C6. Met de financiële onder-
steuning van de vzw Tokap konden we 
beschikken over vijf kamers met volledig 
nieuw en aangepast meubilair, een bad-
kamer met hoog-laagbad en een woon-
kamer met ingebouwde keuken. Maar  
het was echt improviseren om onze mini-
afdeling ‘bemand’ te krijgen want eigenlijk 
was alleen ik als verpleegkundige voor 
de dagshift voorzien. Voor ondersteuning 
was ik volledig aangewezen op de bereid-
willige hulp van de verpleegkundigen van 
C6. Samen met de vrijwilligers waren zij 
in die beginjaren van onschatbare waarde 
om dit project te kunnen laten groeien.” 

Plaats verdienen
Dirk maakte ook kennis met de vele  
typische organisatorische elementen  
binnen de palliatieve zorg. “Werken met 
vrijwilligers, intense en lange contacten 
met patiënten en families, multidisci- 
plinaire samenwerking en overleg,  
bemoedigingsmomenten met naasten,  
een huiselijke sfeer creëren binnen de  
ziekenhuismuren, … dat was allemaal  
volstrekt nieuw voor mij.” 

“Maar dankzij een enthousiast multidisci-
plinair team doorstonden we die moeilijke 
beginperiode met succes. Het eerste jaar was 
het echt zoeken naar erkenning. Bewijzen dat 
we onze plaats in het brede ziekenhuisland-
schap verdienden, binnen het grotere geheel 
van het kankercentrum en in verbinding 
met de eerstelijnszorg. In die beginperiode 
dienden ook visies over de juiste invulling 
van palliatieve zorg op elkaar afgestemd te 
worden, zowel in ons team als in de samen-
werking met andere disciplines.” 

Positieve reacties
Maar meer en meer - ook door de vele 
positieve reacties van families van over- 
ledenen - veroverden de palliatieve een-
heid en het PST hun rechtmatige plaats 
in en buiten het ziekenhuis. “Dr. Marc 
Desmet was daarbij de ideale en ge-
droomde bezieler. Hij wist de palliatieve 
eenheid uit te bouwen tot de prachtige, 
volledig uitgebouwde afdeling die de 
palliatieve eenheid op campus Salvator 
intussen geworden is.” 
 

Dirk Baert, hoofdverpleegkundige
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ENKELE
MIJLPALEN

1991

2020

1993

1994

1995

1996

1999

2001

2006

2011

2012
Experiment Busquin: 
start palliatieve stuurgroep 
Virga Jesse en aanstelling 
halftime verpleegkundige 
en psychologe

Aanstelling arts palliatieve 
zorg (dr. Marc Desmet)
Opstart PST(1) en werkgroep 
verpleegkundigen

Start 
vrijwilligers-
werking

PE (2), eerst als 
subeenheid van 
5 bedden

z z

semi-autonome 
afdeling van 
oncologie 

Autonome 
verpleegkundige 
equipe op palliatieve 
eenheid

uitbreiding van 
5 naar 7 pallia-
tieve bedden

aanstelling 
PST-coördinator

Aanstelling hoofd-
verpleegkundige 
palliatieve eenheid

verhuis palliatieve 
eenheid van campus 
Virga Jesse naar 
campus Salvator

PST maakt deel uit van 
Corona Support Team
Richtlijnen voor palliatieve 
COVID-patiënten    

(1) PST = palliatief support team
(2) PE = palliatieve eenheid
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“Dialyse was voor 
  ons een techniek 
  om het leven te 
  verlengen, geen 
  palliatieve zorg.”

Als voorzitter van het Ethisch Comité Jessa buigt 
nefroloog dr. Bart De Moor zich regelmatig over 
moeilijke medisch-ethische kwesties. Van in de 
tijd dat dialyse en palliatieve zorg nog mijlenver uit 
elkaar leken te liggen tot de euthanasiewet en de 
bio-ethische triage tijdens de COVID-pandemie. 

“Ik herinner me nog goed dat dr. Marc Desmet  
midden jaren negentig onze dienstvergadering   
binnenviel: ‘beseffen jullie dat dialyse ook pallia-
tieve zorg is?’ Wij nefrologen keken elkaar aan.  
De overleving van oudere dialysepatiënten is  
inderdaad beperkt, soms zelfs minder goed dan  
bij oncologische aandoeningen. Maar dialyse was 
toen voor ons een hoogtechnologische techniek  
om het leven te verlengen. En dus niet verenigbaar 
met palliatieve zorg. Je kan toch niet remmen en 
gas geven terzelfdertijd?”

Dialyse en comforttherapie
Maar langzaam vonden deze ideeën van Marc 
Desmet een voedingsbodem. Verpleegkundigen 
werden opgeleid als referentiepersoon voor pallia- 
tieve zorg en dialyseverpleegkundigen namen als 
peter of meter een aantal patiënten onder hun 
empathische vleugels. “Als dialysecentrum van het 
toenmalige Virga Jesseziekenhuis namen we hier-
mee een voortrekkersrol op in het introduceren van 
supportieve acties, toegepast op de dialysevloer. We 
werkten aan een ethiek waarbij het durven stoppen 
van dialyse bespreekbaar werd. Ook de optie om 
niet met dialyse te starten, won gewicht. Voor-
drachten werden gegeven voor de vereniging voor 
dialyseverpleegkundigen én voor nefrologen. Zo 
vlogen we in 2004 samen naar Dublin om een grote 
groep nefrologen toe te spreken over onze ideeën 
rond dialyse en comforttherapie.” 

Euthanasiewet en bio-ethiek
In 1999 trad dr. De Moor toe tot het Ethisch  
Comité waar Marc Desmet al lid van was. “Toen 
in 2002 de euthanasiewet verscheen, legden we 
ons met veel zorg toe op de praktische toepassing 
ervan in ons ziekenhuis. Na zorgvuldig schaven 
stelden we het ‘stappenplan voor euthanasie’ - 
een leidraad voor de practicus met doorklikmoge-
lijkheden naar achterliggende informatie - officieel 
voor.” 

Het Ethisch Comité plande ook meerdere buiten-
landse bezoeken. “Al snel bleek dat de experten  
in het buitenland sterk geïnteresseerd waren in  
de Belgische wet rond euthanasie met al zijn  
theoretische en praktische implicaties. In 2015 
kreeg het stappenplan om een euthanasievraag  
te ondersteunen, een opfrissing én uitbreiding.  
“Als Ethisch Comité vonden we het belangrijk  
ook begeleiding aan te bieden bij vragen van  
niet-terminale patiën-ten en minderjarigen.  
We gingen daarvoor te rade bij Professor Joris 
Vandenberghe.” 

En toen kwam het annus horribilis 2020. “We  
kregen de vraag: op welke manier zouden we in 
Jessa een mogelijk onevenwicht tussen de vraag 
naar intensieve zorg en de schaarste van intensieve 
zorg kunnen opvangen? Samen met intensivisten en 
geriaters hebben we na lange avondvergaderingen 
een Jessa-eigen manier van bio-ethische triage 
ontwikkeld.” Het werd een lijvig document met de 
beschrijving van een specifieke COVID-codering. 
Deze COVID-codering werd voorgesteld aan het 
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek waar de tekst 
lof oogstte.

Dr. Bart De Moor, nefroloog en voorzitter Ethisch Comité Jessa,  
over ethiek en palliatieve zorg: 

“Tijdens de COVID-19-pandemie 
  ontwikkelden we een Jessa-
  eigen manier van bio-ethische 
  triage.”
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Milder mens
Wat het betekent om vrijwilliger te zijn 
op een palliatieve eenheid? “Bij mensen 
mogen aanwezig zijn. Er voor hen zijn op 
talloze manieren. Hen en hun familie nabij 
blijven. Het omgaan met lijden en sterven 
maakt je een milder mens. Zachter in je 
woorden en terughoudender in je oordeel 
over anderen. Bescheidener ook omdat 
we telkens weer mogen deel hebben aan 
het grote mysterie van leven en dood.”

“Omgaan met 
  sterven maakt 
  je zachter in 
  je oordeel over 
  anderen.”

“Met de opening van 
  de palliatieve eenheid    
  kwam de vrijwilligers-
  stroom echt op gang.”

Jo Baeten, vrijwilliger: 

Jo Baeten is al meer dan 23 jaar vrijwilliger op 
de palliatieve eenheid van het Jessa Zieken-
huis. “Wie mag omgaan met lijden en sterven, 
wordt een milder mens”, vindt ze. Met haar 
jarenlange ervaring als vrijwilliger blikt ze  
terug op de evolutie van de vrijwilligers- 
werking in de palliatieve zorg.  

Zorgende handen ’pamperen’ ons bij het prille 
begin van ons leven en ‘palliëren’ koesterend 
als het einde nadert. “Toch zijn er bij het 
levenseinde veel minder zorgende handen 
die die taak op zich durven nemen,” aldus Jo. 
“Lange tijd was dat het werk van beroeps-
mensen en een handvol ’barmhartigen’. Tot in 
de jaren ’90 van over het Kanaal een andere 
wind kwam aanwaaien die palliatieve zorg van 
onder het stof haalde. Die ambitieuze plan-
nen vroegen om een contingent aan profes-
sionele uitvoerders én aan ’mensen van goede 
wil’. Mensen die vrijwillig maar niet vrijblijvend, 
goed opgeleid door de beste leermeesters, de 
basis zouden helpen versterken.” 

Rugzak vol levenservaring
Een eenvoudig berichtje volstond om de 
eerste vrijwilligers naar het Virga Jessezieken-
huis te halen. Zij probeerden op de afdeling 
oncologie voor de zieken en hun familie een 
steuntje in de rug te zijn, zeker als de eind-
meet in zicht kwam. Toch werd hun inzet 
door het personeel niet meteen gewaardeerd, 
integendeel. Maar stilaan doofde de argwaan 
uit. “Met de opening van de palliatieve een-
heid in 1996 kwam de vrijwilligersstroom écht 
op gang. Vanuit Limburg en daarbuiten boden 
mensen zich aan. Ieder met zijn ‘eigenaar-
digheden’ en talenten die zij in de nabijheid 
van kwetsbare, ongeneeslijk zieke mensen en 
hun dierbaren, ten volle mochten en mogen 
ontplooien. Intussen hebben we onder onze 
vrijwilligers luisteraars en praters, doeners en 
denkers, dichters en zangers, bubbelbadhul-
pen, maaltijdassistenten, duo’s en solisten, 
vaste krachten en flexibele vlinders, ... Samen 
zorgen we dat de zieke en zijn geliefden zich 
comfortabel en veilig geborgen voelen. Team-
geest en gemeenschapszin zijn hierin sleutel-
woorden.” 
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De activiteiten palliatieve zorg in Jessa zijn met de 
jaren steeds diverser geworden. “Onze expertise 
palliatieve zorg heeft zich uitgebreid van oncolo-
gische patiënten naar tal van andere domeinen,” 
vertelt dr. Birgit Wijgaerts, arts palliatieve zorg.

Brede expertise
De begeleiding door het palliatief support team en 
op de palliatieve eenheid vindt nog steeds vooral 
plaats bij oncologische patiënten, zowel op de af-
deling oncologie (25% van de PST-begeleidingen) als 
op de afdelingen pneumologie, gastro-enterologie 
en geriatrie. “In de loop der jaren hebben we echter 
ook steeds meer kennis opgedaan over palliatieve 
zorg binnen andere domeinen zoals patiënten met 
orgaanfalen, neurodegeneratieve aandoeningen, 
dementie of CVA. Daardoor komen we vandaag op 
vrijwel alle afdelingen in het ziekenhuis en nemen 
we patiënten met zeer uiteenlopende diagnoses 
over op de palliatieve eenheid.”

Dat de nood aan palliatieve bedden binnen al die 
domeinen hoog is, blijkt uit de hoge bezettings-
graad op de palliatieve eenheid. Birgit Wijgaerts: “Op 
weekdagen zijn onze bedden gemiddeld voor 85% 
bezet, tijdens het weekend is dat 80%. Soms over-
lijden patiënten terwijl ze op de wachtlijst staan 
voor een opname op de palliatieve eenheid. Dat is 
heel pijnlijk!”

Externe verwijzingen 
Het patroon van verwijzingen naar het palliatief 
support team of naar de palliatieve eenheid kende 
ook een evolutie. “De eerste jaren ging het vooral 
om verwijzingen vanuit eigen huis. Nu zien we al 
vele jaren een gemengd beeld: 60% intern, 20% uit 
de thuissituatie en 20% uit andere ziekenhuizen. 

Onze interventies bestaan uit pijn- en symptoom-
controle, begeleiding bij levenseindevragen en hulp 
bij ontslagproblemen, bijvoorbeeld palliatief ontslag 
of overname op een palliatieve eenheid. Een derde 
van alle patiënten die in Jessa overlijdt, wordt  
palliatief begeleid; de ene helft door het PST, de  
andere helft op de palliatieve eenheid. We begelei-
den ook euthanasievragen en -uitvoeringen.” 

In een notendop

85%

90% 

60% 

Jaarlijks vinden er in Jessa 10 à 12 euthanasie-
uitvoeringen plaats, begeleid door het PST. 

Dat is de bezettingsgraad op de  
palliatieve eenheid tijdens week- 
dagen, 80% in het weekend.

van de verwijzingen naar de pallia- 
tieve eenheid komen uit eigen huis, 
20% uit de thuissituatie, 20%  
uit een ander ziekenhuis. 

van de interventies bestaat uit  
pijn- en symptoomcontrole, 1/3  
uit begeleiding bij levensvragen,  
1/3 uit hulp bij ontslagproblemen. 

van de patiënten die in Jessa  
overlijdt, wordt palliatief begeleid. 

1/3

1/3
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“We komen op 
  vrijwel alle 
  afdelingen 
  in het 
  ziekenhuis.”

Arts palliatieve zorg Birgit Wijgaerts: 

van de PST-interventies en opnames 
op palliatieve zorg gebeurt bij onco- 
logische patiënten of dubbeldiag- 
noses.
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Palliatieve 
zorg door 
de ogen van 
de zorg-
verleners

Palliatieve 
zorg door 
de ogen van 
de PATIËNT

''Het is hier een beetje 
thuis zijn.   

''Ik voel dat 
mijn partner 

terug kan 

 lachen, een grapje kan mak
en.

''Ik ben geen prater, ma
ar de 

  gesprekken hier doen wonderen.

''Ze hebben hier tijd voor 
je.

''Mijn partner en
 ik kunnen h

ier 

  terug over van all
es en nog wat 

 praten, niet 
alleen over mi

jn ziek zijn.

   ''Ik voel m
e hier veilig.

“We luisteren vooral naar wat de wensen, ver-
 wachtingen en bezorgdheden van de patient zijn.”

“We proberen op de palliatieve eenheid een 
 zo huiselijk mogelijk karakter na te streven.”

“Onze vrijwilligers zijn niet weg te denken op de 
palliatieve eenheid. Ze doen allerhande activiteiten 
die een meerwaarde betekenen voor de patient en 
 de familie.”

“Door het comfort en de rust op de palliatieve eenheid 
leven mensen soms langer dan verwacht en kunnen 
ze soms tussendoor nog even terug naar huis.”

Meer reacties? Scan 
de QR-code en bekijk 
het filmpje van onze 
palliatieve eenheid.
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Het palliatief 
support team
vandaag

diverse thema’s zoals een opname op 
de palliatieve eenheid, mondzorg en 
de pacemaker/ICD aan het levens- 
einde. Ook de website van het 
kankercentrum en onze deelwebsite 
van de dienst palliatieve zorg bieden 
zeer veel informatie aan patiënten, 
families en zorgverleners. Daarnaast 
hebben we ondersteunende initia-
tieven ontwikkeld zoals de waak-
mand (zie pag. 26).” 

Alle ethische vragen rond het 
naderende levenseinde, zoals het 
stoppen van behandelingen, pal-
liatieve sedatie en euthanasie zijn 
bespreekbaar. Hetzelfde geldt 
voor geschreven wilsverklaringen. 
“De adviezen van het PST worden 
steeds aan de behandelende arts 
meegedeeld, die de eindverant-
woordelijkheid voor de zorg heeft.”

Coaching en vorming
Het team palliatieve zorg zet ook 
sterk in op vorming van collega’s
“We zien onze rol steeds meer 
als coachend,” vertelt Inge. “De 
begeleiding van palliatieve patiënten 
verbetert uiteraard als er op alle af-

delingen kennis over palliatieve zorg 
aanwezig is. Een goed draaiende 
‘referentwerking’ van een vijftien à 
twintig verpleegkundigen van diverse 
afdelingen helpt daarbij. Hun op-
leiding bestaat jaarlijks uit drie bij-
eenkomsten en een ‘studiedag’. De 
afgelopen jaren ging hierbij onder 
meer aandacht naar symptoom- 
controle, palliatieve sedatie, sterf-
stijlen, zorg voor de zorgenden,…” 

Ook buiten de Jessamuren deelt het 
team palliatieve zorg graag zijn ken-
nis en kunde. Inge: “We organiseren 
jaarlijks een symposium (zie pag. 27) 
 en leden van ons team geven vor-
ming op de Federatie Palliatieve Zorg 
Vlaanderen, binnen het Netwerk 
Palliatieve Zorg Limburg, op scholen, 
aan het Cedric Hèle-instituut, bij 
Kom op tegen Kanker, en bij diverse 
andere verenigingen. Een aantal 
teamleden zetelen in werkgroepen 
van de Federatie Palliatieve Zorg 
Vlaanderen, het Netwerk Palliatieve 
zorg Limburg en in het paramedisch 
ethisch comité van ons ziekenhuis.”

Palliatieve zorg in Jessa won in 
de loop der jaren steeds meer aan 
belang. “We zijn op tal van vlak-
ken gegroeid”, vertellen psycho-
loog palliatieve zorg Inge Knaepen 
en coördinator palliatief support 
team Marleen Van Overloop. “Ons 
team breidde uit, onze infra-
structuur groeide, de activitei-
ten namen toe en er ontstonden 
steeds meer patiëntvriendelijke 
initiatieven.”

Het team
Het Jessa Ziekenhuis beschikt 
over een palliatief support team 
(PST) dat actief is op tal van afde-
lingen in Jessa en op alle cam-
pussen. Het supportteam bestaat 
uit twee verpleegkundigen, 2 psy-
chologen en 3 deeltijdse artsen 
die allemaal gespecialiseerd zijn 
in de palliatieve zorg. Elke patiënt, 
elk familielid en elke zorgverlener 

in Jessa kan gratis beroep doen 
op het PST. In ons ziekenhuis 
sterven jaarlijks een 1000-tal 
patiënten (2019: 1068, 2020: 987). 
Gemiddeld 20% hiervan krijgt  
begeleiding door het PST. 

Ondersteuning 
Marleen: “Als palliatief support-
team geven we advies, informatie 
en ondersteuning aan patiënt en 
familie, maar ook aan de hulpver-
leners die bij de behandeling en 
zorg betrokken zijn. Wij streven 
naar zo goed mogelijke licha-
melijke verzorging én een opti-
male pijn- en symptoomcontrole. 
Daarbij gaat veel aandacht naar de 
emotionele en geestelijke bele-
ving. We besteden ook extra aan-
dacht aan de betrokken kinderen 
en tieners. Om patiënt en familie 
zo goed mogelijk te informeren, 
maakten we patiëntbrochures over 

“We willen dat er op alle 
  afdelingen kennis over 
  palliatieve zorg aanwezig is.”
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In 2018 introduceerde het palliatief support team in 
Jessa ‘waakmanden’. De waakmanden helpen om 
de laatste dagen vóór het overlijden van een patiënt 
draaglijker te maken voor de familie. Voor de ver-
pleegkundigen is de brochure in de waakmand een 
goede leidraad bij het informeren en ondersteunen 
van familieleden. 

De waakmand bevat onder meer een waakbrochure 
met antwoorden op veel gestelde vragen maar ook 
heel concrete tips voor bij het waken en informatie 
over hoe je kinderen kan betrekken bij en helpen 
omgaan met het naderende afscheid. Inge Knaepen: 
“Naast informatie bevat de mand ook items die 
het waken wat kunnen verzachten en voor afleiding 
kunnen zorgen. Een aromatoestel met diverse 
geurtjes, puzzels en denkspelletjes, een deken en 

lampje om een wat meer huiselijke sfeer te creëren, … 
Voor de verpleegkundigen staat er ook uitleg in de 
brochure over de lichamelijke en psychische veran-
deringen op het einde van het leven. Dat biedt een 
goede houvast bij vragen van familie.” 

korte berichten

Regelmatig werkt de palliatieve eenheid (en spora-
disch ook andere afdelingen in Jessa) samen met de 
vrijwilligersorganisatie Ambulance Wens België. Het 
doel van Ambulance Wens België? De laatste wens 
vervullen bij een ernstig zieke patiënt. “Nog een 
keer genieten van de kleine dingen van het leven. 
Met volle teugen. De geladenheid van het naderend 
einde eventjes afschudden. Je haast terug goed in je 
vel voelen voor één dag”, zoals hun website ver-
meldt. 

Ambulance Wens bracht patiënten van onze pallia-
tieve eenheid al een dagje naar huis, naar het doop-
feest van een achterkleinkind, naar de voetbalmatch 
van een kleinzoon… Dit gebeurt steeds bevlogen, 
betrokken en uiterst goed georganiseerd zodat het 
comfort van de patiënt gewaarborgd is. 

Tijdens de COVID-pandemie ontwikkelde het palliatief support 
team een brochure om de familie te helpen bij een COVID- 
overlijden. Daarnaast kwam er ook een draaiboek voor de  
verpleegkundigen op de diverse afdelingen om familie te  
ondersteunen in het afscheid nemen bij een levenseinde. De 
leden van het palliatief support team namen ook deel aan het 
Corona Support Team (CST). Dat team gaf tijdens de pandemie 
psychologische ondersteuning aan patiënten, familie én zorg- 
verstrekkers. De PST-artsen werkten daarnaast richtlijnen uit  
voor symptoomcontrole bij patiënten en alternatieve schema’s 
voor het geval zich medicatietekorten zouden voordoen. Ze orga-
niseerden ook samen met een collega-psychiater intervisie voor 
hun collega’s in de frontlinie. Verder werkte een arts palliatieve 
zorg binnen het ethisch comité mee aan richtlijnen voor een  
bio-ethische triage bij COVID-golven. 

Waakmand ondersteunt familie 
tijdens laatste levensdagen patiënt

Samenwerking met Ambulance Wens België

Het palliatief support team organiseert jaarlijks een symposium 
waarbij telkens over de muren heen naar andere disciplines geke-
ken wordt. De aanvankelijke ‘mini-symposia’ evolueerden intussen 
naar avonden met 150 tot 200 belangstellenden. Thema’s die de 
afgelopen jaren zoal aan bod kwamen? ‘In hart en nieren’ (pallia-
tieve zorg bij hart- en nierfalen), ‘Sterven in een labyrint’ (palliatieve 
zorg bij dementie), ‘Haast en spoed’ (urgenties in palliatieve zorg),  
‘Hogere werkdruk in oncologie en palliatieve zorg’ en Seksualiteit & 
intimiteit in palliatieve zorg (gepland in januari 2022). 

Jaarlijks symposium zet 
samenwerking tussen 
disciplines centraal

Ondersteuning patiënt, familie én 
zorgverstrekker tijdens COVID-pandemie

30 jaar PALLIATIEV
E

 Z
O

RG IN JESSA



29 28 korte berichten

Het team op de palliatieve eenheid 
maakt tijdens briefingsmomenten  
(vrijwel) dagelijks gebruik van een  
‘spiritual box’. “Dat is een hulpmiddel 
om lijden te detecteren bij patiënt en 
familie en hen beter te helpen be-
grijpen”, aldus verpleegkundige Linda 
Kelchtermans. “De spiritual box helpt 
om te werken vanuit het perspectief 
van 5 spanningsvelden: vasthouden-
loslaten, doen-laten, ik-de ander, 
vergeven-vergeten, geloof en weten. 
Hierdoor kunnen we (bv. moeilijk) ge-
drag en uitspraken van patiënten en 
familie beter plaatsen en herkennen. 
Het confronteert ons verpleegkundigen 
ook met het grote belang om een niet-
veroordelende houding te ontwikkelen. 
Tijdens briefingsmomenten bespreken 
we samen de beleving bij patiënt en  
familie aan de hand van de spiritual 
box. Dit leert ons telkens opnieuw 

anders kijken en dieper aanvoelen en 
opent de weg naar meer openheid in 
onze communicatie.“ 

De spiritual box is gebaseerd op het  
diamantmodel dat door Carlo Leget, 
hoogleraar zorgethiek en bijzonder 
hoogleraar ethiek en spiritualiteit in de 
palliatieve zorg aan de Universiteit voor 
Humanistiek in Utrecht, ontworpen is. 
Carlo Leget: “Het gaat hier over ons 
leven, hier en nu, met alle worstelingen 
en problemen, maar vanuit een blik die 
het bijzondere in het alledaagse weet 
te laten oplichten. Door genezing te 
verbinden met heling, wordt het prakti-
sche in een breder perspectief geplaatst 
waardoor de patiënt als mens verschijnt. 
Spiritualiteit is niet los verkrijgbaar;  
het is verbonden met onze manier  
van waarnemen, handelen  
en zijn.”

‘Spiritual box’ helpt om lijden 
te detecteren

Iedere week een roos

Jaren geleden startte een vrijwilliger op de palliatieve 
eenheid met de warme attentie om iedere woensdag  
op elke patiëntenkamer een verse roos te voorzien. 
Het initiatief wordt sterk gewaardeerd door de patiënten 
en hun familie. Intussen is deze vrijwilliger gestorven 
en zetten haar man en andere vrijwilligers deze hart-
verwarmende traditie verder. 

Zachte terugblik tijdens 
bemoedigingsmoment

Zo’n vijf keer per jaar organiseert het team palliatieve 
zorg een bemoedigingsmoment voor families van  
patiënten die in de voorgaande maanden op de  
palliatieve eenheid gestorven zijn. Het gaat om een 
avond vol rituelen met telkens een centraal thema. 
Naast teksten en liedjes wordt er ook van iedere 
overleden patiënt een persoonlijk portret geschetst. 
De verpleegkundigen blikken samen met de familie 
terug op de – ondanks het verdriet - mooie momen-
ten tijdens de opname. Iedere familie ontvangt een 
roos met een persoonlijke tekst en een steen met  
de naam van de patiënt. De avond eindigt met  
koffie en taart. Het bemoedigingsmoment is zowel 
voor de familie als voor de zorgverleners een waarde-
vol moment. 
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“De palliatieve 
  eenheid vandaag? 
  Een huiselijke,   
  warme afdeling”

Jurgen Breemans, hoofdverpleegkundige palliatieve 
eenheid en verantwoordelijke vrijwilligers in Jessa: 

De palliatieve eenheid van het Jessa Ziekenhuis is een kleine, 
huiselijke afdeling gelegen op campus Salvator. De eenheid heeft 
zeven comfortabele privé-kamers met douche, een stemmige 
badkamer met bubbelbad, een gezellige living, een keuken die 
steeds ter beschikking staat van de patiënten en hun familie, 
een kinderhoek en een gespreksruimte. Het aangename terras is 
toegankelijk voor rolstoelen, ziekenhuisbedden én huisdieren! 

Jurgen: “De naaste familie van een patiënt kan bij 
ons 24 uur op 24 op bezoek komen, overnachten, 
kleine maaltijden maken en - indien gewenst - be-
trokken worden bij de verzorging. Ons team bestaat 
uit een arts, verpleegkundigen, een psychologe, een 
sociaal werkster, een pastoraal team, een moreel 
consulent en een groot aantal vrijwilligers die ter 
beschikking staan van de patiënt en hun familie. 
Een aanvraag voor opname op de palliatieve een-
heid kan via het palliatief support team of recht-
streeks contact met de afdeling. Indien gewenst en 
mogelijk kunnen familie en/of patiënt de eenheid 
ook vooraf bezoeken.”

Warme zorg 
Op de palliatieve eenheid staat warme zorg -  
met tijd en ruimte voor het levensverhaal van de 
patiënt - centraal. Concrete voorbeelden hiervan 
zijn de wekelijkse roos (pagina 29), de bemoedi-
gingsmomenten (pagina 29) en de ‘spiritual box’ 
(zie pagina 28). Maar daarnaast is er ook zorg voor 
het team. Zo is er sinds 2000 vier keer per jaar een 
moment van intervisie, van ‘reflectief leren in groep’. 
In palliatieve zorg is dat geen luxe. Om het met de 
woorden van Walter Rombouts, klinisch psycholoog 
en externe intervisor bij Jessa te zeggen: meestal 
denkt men dan spontaan omdat het een emotioneel 
zware zorg is. Dat is ook zo maar het is vooral ook 
een zorg waar het antwoord op de vraag ‘was dit nu 
goede zorg’ complex is. Goed is immers wat goed is 

voor de persoon die zal steven en de mensen in zijn 
of haar omgeving. Maar ook goed voor de zorgver-
lener die elke dag opnieuw met betrokkenheid aan 
de slag wil gaan; en tot slot ook nog voor het team 
van ‘zorgers’ dat hun werk in echte samenwerking 
wil uitvoeren, met respect voor ieders inbreng en 
talent.

Sterk team van 40 vrijwilligers 
Ook het team van vrijwilligers levert een belangrijke 
bijdrage in de warme omkadering voor patiënt en 
familie. In het Jessa Ziekenhuis zijn maar liefst 185 
vrijwilligers actief, voor wie er op maat vormings- 

en teambuildingsactiviteiten worden voorzien. 
Veertig van hen werken op de palliatieve eenheid. 
Jurgen: “Zo’n grote en sterke groep gedreven vrij-
willigers op een palliatieve eenheid is toch wel een 
uniek gegeven in het Vlaamse ziekenhuislandschap. 
Toen ik in 2012 vrijwilligersverantwoordelijke voor 
het hele ziekenhuis werd, stelde ik in mijn enthou-
siasme voor om te gaan werken met vrijwilligers-
duo’s. De weerstand was enorm! Toch wou ik het 
experiment graag doorzetten. Intussen hebben we 
op onze palliatieve eenheid een vaste ploeg van 
40 vrijwilligers met vele hechte duo’s. Het is mede 
dankzij de zeer gewaardeerde inzet van al deze 
vrijwilligers dat we onze patiënten en familie zo’n 
warme en persoonlijke zorg kunnen bieden.” 
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Palliatieve 
zorg Jessa 

Warm ingebed in grotere structuren
Samenwerking met tal van organisaties

Samenwerking met lokale 
onderwijsinstellingen 
Vanuit Jessa hebben we een mooie  
samenwerking met lokale onderwijs- 
instellingen zoals PXL en UCLL, en bieden 
we opleidingsplaatsen voor psychologen, 
verpleegkundigen en artsen, zowel in het 
Palliatief Support Team als op de Pallia-
tieve Eenheid. 

Samenwerking met Pallion 
Oncoloog dr. Vanstraelen en huisarts dr. Bossers 
stonden mee aan de wieg van Pallion. Pallion biedt 
ondersteuning aan palliatieve patiënten, hun naasten 
en de betrokken hulpverleners in de thuiszorg of 
thuisvervangende milieus. Het PST van Jessa is een 
belangrijke partner in de naadloze zorg voor patiën-
ten bij opname en ontslag (een kleine 40% van de 
ziekenhuisaanmeldingen bij Pallion komen van Jessa). 
Het opnamebeleid van de PE houdt zoveel mogelijk 
rekening met soms ontoereikende thuiszorg en laat 
noodzakelijke transfers zo vlug mogelijk plaats-
vinden (22% van de patiënten op de palliatieve 
eenheid komt uit de thuiszorg).

Samenwerking met Netwerk 
Palliatieve Zorg Limburg
Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg is een 
samenwerkingsverband tussen vertegen-
woordigers van eerstehulpverleners, organi-
saties, instellingen, verenigingen en diensten. 
Het netwerk is erkend door de Vlaamse over-
heid en richt zich op het ondersteunen van 
palliatieve zorg (bevolking informeren, instel-
lingen advies geven, aanbod aan kwalitatieve 
palliatieve zorg vergroten, deskundigheid 
vergroten, …). 

Aangesloten bij Palliatieve 
Zorg Vlaanderen
Palliatieve Zorg Vlaanderen wil het recht op 
palliatieve zorg realiseren en vertegenwoor-
digt alle mensen en organisaties die betrok-
ken zijn bij het verbeteren van de levens-
kwaliteit in de laatste levensfase. Het doel: 
zorgen dat palliatieve zorg sneller wordt 
ingeschakeld en zorgverleners meer ruimte, 
tijd en geld krijgen om in te zetten 
op levenseinde zorg. 

Lid van het EAPC 
(European Association 
of Palliative Care) 
EAPC wijdt zich aan de promotie en ontwikkeling 
van palliatieve zorg in heel Europa. Ze doet dit 
door aanmoediging en uitwisseling van opleiding 
in palliatieve zorg, onderzoek, beleid en een 
evidence-based zorgverlening. Bij het streven 
naar de beste palliatieve zorg krijgt mutidisci- 
plinariteit, samenwerking en respect voor  
diversiteit veel aandacht.  
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“De kans om te 
  overlijden aan 
  kanker daalt 
  steeds verder.”

Dr. Jeroen Mebis is sinds 2001 medisch oncoloog in 
Jessa. Hij ziet de laatste jaren een sterke evolutie 
in de oncologische zorg. “Vooral het aantal 65-plus-
sers met kanker stijgt sterk. Aan de positieve kant: 
de kans om te overlijden aan kanker, daalt verder.”

Dr. Jeroen Mebis: “De zorgvraag binnen oncologie 
is enorm toegenomen de laatste jaren. In 2012 
hadden we binnen Europa jaarlijks 3.45 miljoen 
nieuwe diagnoses van kanker. In 2040 zal dit aantal 
5.21 miljoen bedragen. Het Belgisch kankerregis-
ter schat dat we in 2025 jaarlijks 80.000 nieuwe 
diagnoses zullen hebben. Het gaat om een stijging 
bij zowel vrouwen als mannen, maar proportioneel 
vooral bij de oudere populatie. Tussen de periode 
2000 - 2030 voorziet men een verdubbeling van de 
65-plussers met kanker. We weten dat hun zorg-
vraag dubbel zo hoog ligt als bij jongere patiënten.”

Veel meer cancer survivors
Toch is er ook een positieve tendens. “De kans om 
te overlijden aan kanker daalt steeds verder. Dit is 
voornamelijk het geval bij de mannelijke populatie. 
De kans om te overleven is wel afhankelijk van het 
type kanker. We zien dat de kansen om de kanker 
te overleven vooral zijn toegenomen bij prostaat-
kanker, melanoom en eierstokkanker. Mensen met 
teelbal-, schildklier- en prostaatkanker of melanoma 
hebben de beste overlevingskansen”

Dit alles maakt dat er een belangrijke toename  
is van ’cancer survivors’: meer dan 50 % tussen 
2005-2020 in de USA. “Ook deze extra patiënten 
hebben specifieke zorgvragen.”

Complexe oncologische zorg
Daarnaast is er ook de evolutie in de zorg zelf. 
“Meer en meer behandelingen komen ter beschik-
king van onze patiënten: doelgerichte therapieën, 
immunotherapie, betere ondersteunende zorg. De 
oncologische ontwikkelingslijn is nummer één voor 
alle farmaceutische firma’s samen. Zo zagen we 
bijvoorbeeld dat in 2018 zowel in de USA als de 
EU maar liefst 103 nieuwe oncologische producten 
werden goedgekeurd.” 

Ook de zorgverleners ondergaan een evolutie. “Door 
de snelle toename van de patiëntenpopulatie en 
de langere duur van de therapieën dreigt er een 
tekort aan gekwalificeerde medisch oncologen te 
ontstaan. Ook bij oncologische verpleegkundigen is 
er een duidelijke verhoogde zorgzwaarte aanwezig. 
Dit heeft onder meer te maken met het omgaan 
met toxische producten en de verhoogde psycho-
logische noden van de patiënten. De complexiteit 
van oncologische zorg is hoger dan de zorg voor een 
intermediaire Intensieve Zorgenpatiënt. Deze evo-
luties, zowel van de zorgvraag als het zorgaanbod, 
maken de zorg voor een oncologische patiënt zeer 
dynamisch en uitdagend.” 

Dr. Jeroen Mebis: 

Cancer survivors evolutie (ref: Shapiro C, NEJM 2018)

30 jaar PALLIATIEV
E

 Z
O

RG IN JESSA



37 36 wetenschappelijk katern

“Palliatieve radiotherapie  
  research is nog altijd 
  relatief beperkt.” 

Dr. Paul Bulens, medisch manager kankercluster Jessa en medisch coördinator Limburgs 
Oncologisch Centrum (LOC) over radiotherapie bij de palliatieve patiënt

Het aantal kankerpatiënten, en dus ook het aantal 
patiënten in palliatieve setting, neemt wereldwijd 
toe. Dr. Bulens: “Palliatieve zorg beoogt een maxi-
male levenskwaliteit voor de patiënten. Om dit te 
kunnen bereiken, is een continue medische oplei-
ding in palliatieve zorg én in palliatieve radiothe-
rapie essentieel voor alle disciplines die betrokken 
zijn bij de zorg voor kankerpatiënten.”

“Radiotherapie is een van de meest effectieve me-
thodes om een aantal kankersymptomen te contro-
leren. De voorgestelde bestralingen dienen rekening 
te houden met de klinische status van de patiënt, 
de uitgebreidheid van de ziekte en de locatie van 
oorzaak van de symptomen. Radiotherapie is een 
kosteneffectieve en eenvoudige methode om symp-
tomen te controleren die veroorzaakt worden door 
bv. bot- of hersenmetastasen, bloedende tumoren, 
viscerale of lymfovasculaire obstructies. Toch moe-
ten we ook vandaag nog vaststellen dat deze rela-
tief eenvoudige behandeling weinig gekend is bij de 
zorgverleners.”

Radiotherapie in de praktijk
“Bij palliatieve patiënten is het belangrijk om de 
simulatie (het aanduiden van de te bestralen plaats) 
en het toedienen van radiotherapie aan te passen 
om zo het ongemak voor de patiënt te beperken. In 
sommige gevallen kan de radiotherapie zelfs gebeu-

ren zonder voorafgaande simulatie en ingewikkelde 
planningen (bv. bij een botmetastase in een lang bot, 
zoals het dijbeen).”

De locatie en het volume van het bestralingsgebied 
zijn de belangrijkste parameters om goede palliatie 
te bezorgen. “In tegenstelling tot klassieke bestra-
lingsindicaties moet het te bestralen volume enkel 
dit deel van de tumor omvatten dat verantwoorde-
lijk is voor de symptomen. Het aantal fracties kan 
ook best beperkt worden en de dosis per fractie 
verhoogd, als de locatie dit toelaat. We noemen dit 
hypofractionatie. Een éénmalige dosis van 8 Gy is 
bijvoorbeeld momenteel de standaard voor pijnlijke 
botmetastasen. Indien aangewezen is een herbestra-
ling van hetzelfde gebied mogelijk.”

Aanbevelingen
- Alle radiotherapeuten in opleiding zouden ver-

trouwd moeten worden met palliatieve radio-
therapie. 

- Continue medische opleiding in palliatieve zorgen, 
inclusief palliatieve radiotherapie, is essentieel 
voor alle disciplines betrokken bij de zorg voor 
kankerpatiënten.

- Palliatieve radiotherapie research is nog altijd  
relatief beperkt. Dit onderzoek zou ingebed  
moeten worden in een brede multidisciplinaire 
aanpak.
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“Onze droom voor 
  vroegtijdige palliatieve 
  zorg: de PICT ?”

Dr. Joke Bossers, arts palliatieve zorg

Tijdig inschakelen van palliatieve zorg heeft heel 
wat voordelen voor patiënten, zowel naar levens-
kwaliteit als naar kwantiteit van waardevolle 
levensduur. Maar hoe selecteer je als hulpverlener 
beter en vroegtijdiger palliatieve patiënten?  
Dr. Joke Bossers, palliatief arts, geeft tekst en uitleg. 

“Ik vroeg aan de 70 jarige man met een gemeta-
staseerd pancreascarcinoom, die die dag op onze 
palliatieve eenheid toegekomen was: ‘Wat zijn je 
verwachtingen? ‘Dat ik rustig kan sterven’, zei hij 
eenvoudig. Het trof mij dat deze ernstig zieke man 
dit zo duidelijk en sereen kon zeggen.”

Wat zo eenvoudig lijkt, verbergt vaak een heel proces. 
Een proces van Time, Thrust en Therapy of zoals 
Cicely Saunders ooit zei: “In Palliatieve Zorg is Time 
and Timing cruciaal!”

Tijd nemen
Tijd geven als arts, tijd krijgen als patiënt om je be-
wust te worden van de realiteit en de mogelijkheden 
die voor je liggen. Zo ontstaat er de kans om keuzes 
te maken. 
“Dit houdt in dat we als hulpverleners bij elke  
belangrijke stap in de begeleiding of bij elk kantel- 
moment van de behandeling of aanpak, een opening 
laten om even stil te staan en ‘tijd’ te nemen voor 
reflectie. Of althans het te proberen… Soms bete-
kent dit ook onze twijfels durven aan te geven, hoe 
moeilijk dat ook is. We hebben vaak schrik hoop te 
ontnemen, maar eigenlijk ontnemen we kansen om 
het resterende leven terug in eigen handen te laten 
nemen.”

Dat het bewust maken van de mogelijkheden van 
Palliatieve Zorg essentieel is, toont onderzoek van 
‘Temel e.a. in 2010’ aan.
Zie figuur 1.

Dit onderzoek geeft aan dat tijdig inschakelen van Palliatie-

ve Zorg heel wat voordelen heeft voor patiënten; niet enkel 

naar Quality of Life, levenskwaliteit, maar zelfs ook naar 

kwantiteit van waardevolle levensduur.

Breed toegankelijke palliatieve zorg
De bewustmaking begint met het detecteren van 
onze palliatieve patiënten. Een hulpmiddel daarbij is 
het PICT instrument. (Palliative Care Indicator Tool).

“Dit gevalideerd instrument helpt ons als hulpverle-
ners tijdig al onze palliatieve patiënten te selecteren 
en hen zo de kans te geven hun situatie beter in te 
schatten. Het geeft ons de gelegenheid een ‘twee-
sporenbeleid’ te hanteren.” Twee sporen die elkaar 
niet opvolgen, maar al vroeg deels met elkaar ver- 
weven zijn. Enerzijds de weg van de maximale kan-
sen, anderzijds de weg tot voorbereiding en verwer-
king voor als het toch niet naar wens zou verlopen.

“In de praktijk merken we dat we vaak verwonderd 
zijn over de veerkracht die patiënten ons hierin  
tonen. Aan de andere kant leert een Vlaams onder-
zoek (Support Care Cancer 2016 Horlait e. a.) ons hoeveel 
barrières er bij ons als hulpverleners liggen in het 
bespreken van palliatieve zorg.”

Onderzoek vroegtijdige palliatieve zorg voor 
patiënten met gemetastaseerd LongCa

• Betere levenskwaliteit
• Minder agressieve behandeling
• Minder depressie
• Langere overleving:

11,6 maand versus 8,9 maand

26

Temel e.a.,N Engl J Med 2010; 363: 733-42.

26

26

 figuur 1

Cijfers Jessa

In het Jessa Ziekenhuis zien de PE en  
het PST respectievelijk : 

Oncologische patiënten:  
74.8% / 77,5%

Niet-oncologische patiënten:   
8.1% / 15.4%

Gemengde diagnoses:   
17.1% /  7.2%
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Op deze manier kunnen we gemakkelijker in vroegtij-
dige dialoog gaan. Zo kunnen patiënten tijdig kiezen 
hoe ze hun resterende tijd willen invullen en ons 
kenbaar kunnen maken welke hun wensen zijn rond 
hun toekomstige zorg en levenseinde (VZP).

Palliatieve zorg is NIET alleen het einde. Tijdige pal-
liatieve zorg kan een verrijking zijn. Het geeft patiën-
ten de gelegenheid, zoals Dr. Marc Desmet het in zijn 
boek treffend verwoordt, “Te mogen sterven zoals ze 
kunnen”.

“Het lijden en sterven ernstig nemen betekent onder meer dat ik 
besef dat mensen meestal sterven zoals ze geleefd hebben, dat ik 
dus geen dingen moet verwachten die ze nooit gedaan of ‘geoefend’ 
hebben in hun leven. Ze mogen sterven zoals ze kunnen.”
DESMET, M. (2015) Euthanasie: waarom niet? Pleidooi voor nuance 
en niet-weten, S.L.,Uitgeverij Lannoo nv, p. 33. 

  

Palliatieve zorg is meer dan terminale zorg
“Ook het Federaal Kenniscentrum voor de gezond-
heidszorg (KCE) gaf in 2009 al aan dat palliatieve 
zorg toegankelijk diende te zijn voor alle palliatieve 
patiënten, ook voor niet-kanker patiënten. Dat de 
focus moest liggen op de zorgnoden en niet op de 
levensverwachting. En dat palliatieve zorg veel meer 
is dan terminale zorg.”

“Bij bepaalde ziektebeelden maken we iets makkelij-
ker de associatie met palliatieve zorg, bijvoorbeeld bij 
de groep kankerpatiënten. Helaas beslaat de groep 
‘palliatieve patiënten’ ook andere ziektebeelden 
zoals neurologische aandoeningen (bijvoorbeeld MS, 
ALS, …) geriatrische patiënten met frailty syndroom, 
patiënten met dementie, …en niet te vergeten de 
groep patiënten met orgaanfalen; cordecompensatie, 
nierinsufficiëntie, … 

Beter en vroegtijdiger selecteren
Hoe kunnen we nu beter en vroegtijdiger palliatieve 
patiënten selecteren? Het PICT- instrument helpt 
hiermee! Een eerste deel focust zich op ‘de identifi-
catie ‘ van de palliatieve patiënt, het tweede deel op 
het inschalen van ‘de zorgnoden’. 
Figuur 2.

1. Identificatie van de palliatieve patiënt.

Hiervoor starten we met de eerste filter namelijk 
de richtinggevende vraag (SURPRISE QUESTION van 
Lynn. (J.Pal.Med. 2010 juli;13(7):873-40. Moss AH e.a.))

  “Zou ik verrast zijn als deze patiënt 
   binnen het jaar komt te overlijden?”

Indien we ‘niet verrast’ zouden zijn en neen zouden 
antwoorden, mogen we deze patiënt als palliatief be-

schouwen. Deze vraag polst naar de kwetsbaarheid 
van mensen, eerder dan naar hun prognose.

Om het antwoord op deze vraag te objectiveren ver-
volgen we het stappenplan met de 
- tweede filter: de FRAILTY-INDICATOREN en de 
- derde filter de CRITERIA van LETHALE aandoening
  

2. Inschalen van de zorgnoden

De PICT schaal kan in tweede instantie ook een 
hulpmiddel zijn om in de toekomst de financiële 
middelen correcter toe te kennen in verhouding tot 
de ernst van de zorgnood. Dit kan via een getrapt 
systeem: het volledig palliatief statuut, het verhoogd 
palliatief statuut en het eenvoudig palliatief statuut.
Onderzoek naar de prevalentie en zinvolheid van 
het gebruik van deze PICT schaal ( FOD 2013/2014) 
gaf onder meer aan dat in Vlaanderen 19% van de 
ziekenhuispatiënten palliatief kunnen beschouwd 
worden aan de hand van deze schaal.
  
Besluit   
De PICT schaal is een eenvoudig instrument om 
in alle settings, oa. ook in het ziekenhuis, al onze 
palliatieve patiënten vroegtijdig(er) te detecteren. 
Daarnaast is het bruikbaar om hun zorgnood en het 
bijpassend palliatief statuut te bepalen. Belangrijk 
hierbij is dat het artsen en hulpverleners helpt te 
beseffen dat naast het aanbieden van de optimale 
medische zorg, we - het tweesporenbeleid in ge-
dachten - ook tijdig gehoor kunnen geven aan ver-
anderende ICE’s van patiënten: ideas, concerns and 
expectations.

“Welke ideeën hebben ze over hun ziekte, 
  waar maken ze zich bezorgd over en wat 
  zijn hun verwachtingen?”

 figuur 2
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