
SCAN 
Vroegtijdige zorgplanning, 

palliatieve zorg en 
levenseindezorg in het WZC

Een initiatief van 



Historiek : WZ-decreet 2019

•Vraagt heel wat hervormingen, aanpassingen 
aan de WZC

• Implementatie tegen 31/12/2022



Referentiekader 
‘Vroegtijdige Zorgplanning, Palliatieve zorg 
en levenseindezorg’

•Gericht naar bestuurders en leidinggevenden
•Handvatten aanreiken
•Geen ‘afvinklijst’
•Kader ter ondersteuning



Referentiekader VZP, PZ en LEZ



Vanuit wetenschappelijk onderzoek :

• VZP +
• Pace Steps to success

• Coaching, begeleiding …
•Waar start je?
•Welke prioriteiten?

• Nood aan instrument om ‘foto’ te maken



Ontwikkelen van een SCAN

• Referentiekader als basis gebruikt
• Intern evaluatie- en groeidocument, GEEN afvinklijst voor inspectie

• Na invullen : 
• Wettelijk noodzakelijk (art … vanuit WZ-decreet)
• ‘Aangeraden’ vanuit Palliatieve Zorg

• Zelf prioriteiten bepalen



Verschillende stappen

• Ontwikkeling scan

• Nagelezen en proefgedraaid door enkele WZC

• Finaliseren van de scan 

• Dag van de Palliatieve Zorg (9/10) : voorstelling van de scan aan WZC



Verschillende tabbladen
• Intro
• Handleiding
• Missie en Visie
• Middelen, kennis en expertise
• Procesindicatoren
• Resultaatsindicatoren
• De behandelende arts
• Samenvatting
• Prioriteiten
• verplicht
• Auteurs  



Verschillende tabbladen
• Intro vanuit Referentiekader

• Persoonlijke werkpunten

• Gekozen om ‘zorg voor personen met dementie’ te integreren in de volledige 
scan

• Samenvatting
• Prioriteiten
• Verplicht



Door wie in te vullen ?

MULTIDISCIPLINAIR : 

• Directie
• Referent Palliatieve Zorg

+ Vertegenwoordiging van de werkvloer (PST? HVPK? …)
• CRA
• …

• Aanduiden op tabblad ‘samenvatting’ (+ datum)



Tijdsinvestering : gemakkelijk 2 uur



Uiteindelijke bedoeling

• Een 'foto' maken

• Prioriteiten bepalen

• Evolutie vastleggen : jaarlijks!

• En wat bij inspectie ???



En daarna : waar kunnen WZC terecht na de scan?
• Eigen expertise 

• Database met opleidingen, tools, literatuur,… (in ontwikkeling)

• Netwerken Palliatieve Zorg of andere organisaties
• Vorming, training, opleiding, …

• Bedside teaching

• Coaching trajecten

• (nieuwe samenwerkingsovereenkomst NW – WZC in ontwikkeling)

• Lerende netwerken (Netwerken PZ, eigen koepel, …)

• …



Voorstelling Scan



Vanaf zaterdag 9/10/2021 kan de scan en 
bijbehorende handleiding gedownload worden

via de weblink:

https://palliatievezorgvlaanderen.be/zorgverlener/tool
s-en-documentatie/woonzorgcentra/

https://palliatievezorgvlaanderen.be/zorgverlener/tools-en-documentatie/woonzorgcentra/

