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VOORWOORD

Pal l ia t ieve  Zorg  V laanderen g ing het
voorb i je  jaar  door  een he le  t ransformat ie .
Daarb i j  keerden we terug naar  de  s tar t  van
onze  organisat ie :  ru im 30  jaar  ge leden
werden we opger icht  door  de  pa l l ia t ieve
netwerken ,  de  zorgver leners  en  hun
organisat ies .  A ls  koepelorganisat ie  b ieden
we adv ies  en  ondersteuning aan a l le
zorgver leners  in  pa l l ia t ieve  zorg ,  ook  de
niet -profess ionele .  

Het  i s  deze  bron waar  we naar  terug wi l len
keren ,  daarom zetten  we meer  dan oo i t  in
op een samen-verhaa l .  De  naam “Pa l l ia t ieve
Zorg  V laanderen”  behelst  dat  gevoe l ;  de
interact ie  met  werkgroepen ,  zorgver leners ,
netwerken maakt  dat  we samen kunnen
werken aan betere  pa l l ia t ieve  zorg :  aan  een
betere  context ,  aan  ervar ingsui twisse l ing ,
aan middelen ,  aan  output .  

D ie  t ransformat ie  was  het  a fge lopen jaar
voe lbaar  maar  ook  z ichtbaar  dankz i j  de
nieuwe naam en de  n ieuwe webs i te .  
We zetten  maximaal  in  op  samenwerk ing
en complementar i te i t .  Daarom delen  we
ook v ia  onze  communicat iekanalen  a l le
in i t iat ieven in  de  sector ,  w ie  d ie  ook
onderneemt .  We wi l len  a l les  de len  wat
helpt  voor  de  pa l l ia t ieve  pat iënt ,  z i jn /haar
omgeving en  voor  de  zorgver lener .  

Het  be lang en  de  concrete  werk ing van de
werkgroepen met  zorgver leners  vanui t
verschi l lende sett ingen ,  kreeg de  vo l le
aandacht .  Op d ie  manier  worden experten
betrokken b i j  a l le  in i t iat ieven en  kunnen ze
vanui t  hun dagel i jkse  prakt i jkervar ing ook
aangeven waar  de  werven l iggen .  
Een sterk  voorbeeld  van d i t  samenspel  was
de lancer ing van een scan om de  pa l l ia t ieve
zorgcul tuur  in  de  woonzorgcentra  verder  te
laten  evo lueren .  D i t  was  het  werk  van een
aanta l  werkgroepen en  sterke  zorgver leners
u i t  de  prakt i jk ,  in  samenwerk ing met  de  3
koepelorganisat ies  van  de  woonzorgcentra .  

CHRISTINE DE CAFMEYER,
DIRECTEUR PALLIATIEVE

ZORG VLAANDEREN

WE ZETTEN MEER
DAN OOIT IN OP EEN
SAMEN-VERHAAL



Bovengenoemde verander ingen en  coöperat ie  l ie ten  ons  ook  toe  om meer
pro jectmat ig  te  gaan werken ,  zo  werden een aanta l  pro jecten opgestart  d ie
in  2022  verder  zu l len  worden u i tgewerkt .  Ze l f  pro jecten in i t iëren  of  ju is t
vanui t  complementar i te i t  aans lu i ten ,  o f  meewerken met  pro jecten d ie
anderen ondernemen,  geeft  zovee l  meer  mogel i jkheden om de kwal i te i t
van  pa l l ia t ieve  zorg  te  verhogen .  

Een f i jn  voorbeeld  van d ie  samenwerk ing was  de  gezamenl i jke  opzet  van  de
“Dag van de  Pa l l ia t ieve  zorg” .  Samen met  organisat ies ,  zorgver leners  in
z iekenhuizen ,  woonzorgcentra ,  thu iszorg  en  mutual i te i ten ,  met
belangengroepen ,  de  academische were ld  en  hogescholen  werden
in i t iat ieven genomen en ondersteund waarb i j  ieder  vanui t  z i jn  e igen
werk ing en  e igen kanalen ,  pa l l ia t ieve  zorg  in  de  k i jker  kon zetten .  Met  de
base l ine :  “Doodgewoon praten over  leven en  dood” ,  w i l len  we de  zorg  voor
wie  n iet  meer  beter  wordt ,  bespreekbaar  maken .  Communicat ie  i s  zo
belangr i jk  voor  doe lger ichte  zorg  en  voor  het  a fscheid  dat  vo lgt .  Op dat
e lan  gaan we verder .  

COMMUNICATIE IS
BELANGRIJK VOOR
DOELGERICHTE ZORG

Ja ,  e r  was  nog steeds  Corona ,  maar
daar  hebben we leren  mee leven en
ons  verder  aangepast  met  d ig i ta le
ople id ingen en  vergader ingen .  Het
was  hee l  zwaar  voor  de  zorgver leners ,
voor  mensen d ie  moesten a fscheid
nemen zonder  de  zo  be langr i jke
nabi jhe id .  Tegel i jk  was  het  ook  een
duide l i jke  i l lust rat ie  van  het  be lang
van kwal i tat ieve  pa l l ia t ieve  zorg .  

Deze  ep isode i l lust reerde  het  werk  dat
we a ls  koepelorganisat ie ,  samen met
zorgver leners  en  hun organisat ies ,
verder  moeten opnemen.

Gert  Huysmans ,
voorz i t ter  Pa l l ia t ieve  Zorg  V laanderen

 

Chr is t ine  De Cafmeyer ,
directeur  Pa l l ia t ieve  Zorg  V laanderen

GERT HUYSMANS,
VOORZITTER PALLIATIEVE

ZORG VLAANDEREN
 

We k i jken dan ook  met  vert rouwen u i t  naar  2022 ,  naar  het  n ieuwe act iep lan
voor  de  pa l l ia t ieve  zorg  in  V laanderen dat  de  V laamse overhe id  samen met
a l le  organisat ies  en  s takeholders  in  de  sector  za l  vormgeven .   
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TERUG NAAR DE
BASIS
DE KERN VAN PALLIATIEVE ZORG VLAANDEREN

PALLIATIEVE ZORG VLAANDEREN
WIL VOOR ELKE BURGER HET RECHT
OP PALLIATIEVE ZORG REALISEREN

ONZE DROOM
Hoge kwaliteit van leven in de laatste
levensfase

KERNACTIVITEITEN
inhoudelijk advies bieden aan
organisaties en mensen die instaan
voor palliatieve zorg;
de belangen van de palliatieve sector
vertegenwoordigen tegenover de
overheid en derden;
basis- en gespecialiseerde opleiding
voorzien.

ONDERSTEUNENDE ACTIVITEITEN
communiceren naar de burger;
vinger aan de pols houden van
wetenschappelijke ontwikkelingen;
inspraak in visie en beleid faciliteren
voor de hele sector;
 data over trends en evoluties binnen
palliatieve zorg verzamelen en
verwerken.

DOELGROEP
Zorgverleners (ook mantelzorgers) en
hun organisaties die instaan voor
kwaliteit van leven na de diagnose dat
iemand niet meer beter wordt.



VRIJE,
LAAGDREMPELIGE
PALLIATIEVE ZORG
VOOR IEDEREEN

DEELNAME PALLIATIEF DEBAT
Zie p.7

DAG VAN DE PALLIATIEVE ZORG
Zie p.8

NIEUWE NAAM EN HUISSTIJL ,
NIEUW LOGO,  NIEUWE WEBSITE
Zie p.7



NIEUWE NAAM EN HUISSTIJL ,  NIEUW LOGO,  NIEUWE WEBSITE
"We laten de Federatie vallen" die slogan hanteerden we bij de lancering van
onze nieuwe naam; om te benadrukken dat we met alle actoren en onze
leden samen voor goede palliatieve zorg willen gaan. Onze nieuwe naam,
Palliatieve Zorg Vlaanderen, versterkt die boodschap.

De oude website werd vervangen door een geactualiseerde informatiehub
met een eigen look-and-feel. Dat betekent dat we alle informatie en
opleidingen die relevant zijn voor de zorgverlener opnemen in onze
communicatiekanalen en website. De grootste wijziging was het onderscheid
tussen twee luiken: een voor de zorgverlener en een voor de
patiënt/mantelzorger. Deze wijziging bracht voor iedereen veel meer
duidelijkheid en maakte dat de verschillende gebruikers beter de weg
vonden naar de juiste informatie. In juni 2021 werd
www.palliatievezorgvlaanderen.be gelanceerd. 

JAARVERSLAG 2021

PAGINA 7

VRIJE,
LAAGDREMPELIGE
PALLIATIEVE ZORG
VOOR IEDEREEN

DEELNAME
PALLIATIEF DEBAT
Een initiatief van Kom Op Tegen Kanker om te weten te komen wat
het brede publiek denkt over het levenseinde. Van 11 maart tot 15 mei
2021 kon iedere Vlaming zijn ideeën delen op de website
www.hetpalliatiefdebat.be. Er werden ook debatmomenten in heel
Vlaanderen georganiseerd voor iedereen die wou deelnemen. Op basis
van al die ideeën werd een tussentijdse nota opgesteld die besproken
werd met experten en burgers tijdens een burgerforum, debatavonden
en een expertenworkshop. De eindnota werd op 18/01/2021 door 24
burgers overhandigd aan Vlaams minister van Welzijn en
Volksgezondheid Wouter Beke. 
Vanuit onze organisatie en de netwerken namen heel wat leden actief
deel aan een debatavond en expertenworkshops. 

http://www.palliatievezorgvlaanderen.be/
http://www.hetpalliatiefdebat.be/


DAG VAN DE PALLIATIEVE ZORG,  9  OKTOBER 2021
DOODGEWOON.  PRATEN OVER LEVEN EN DOOD

Online via website www.dagvandepalliatievezorg.be;
Fysiek d.m.v. affiches, visuals voor sociale media;
Live events op de dag zelf (9/10), met name de lancering van de scan voor
woonzorgcentra in aanwezigheid van minister Wouter Beke en een debat
dat in samenwerking met de End-of-Life Care Research group werd
georganiseerd. Deelnemers waren Margot Cloet (Zorgnet Icuro), prof.
Joachim Cohen (EoLCG), Jan Coel (PXL Hogeschool), Dr. Joke Bossers
(Palliatieve Ondersteuningsequipe), Christine De Cafmeyer (PZV) en
Jeroen Schoenmakers, adjunct-kabinetschef van minister van
Volksgezondheid Frank Vandenbroucke. Tijdens het debat werden vragen
van burgers aan het panel voorgelegd. 

Met als onderwerp Doodgewoon. Praten over leven en dood was het doel van
de Dag van de Palliatieve Zorg om de dood bespreekbaar te maken en de
weg te wijzen naar informatie over palliatieve zorg. Een informatiepakket
werd ter beschikking gesteld dat deelnemers konden gebruiken en via hun
kanalen verspreiden.

Deze campagne werd gedragen door bijna de hele sector: 
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http://www.dagvandepalliatievezorg.be/
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Zie p.12



PAGINA 10

JAARVERSLAG 2021

OPKOMEN VOOR DE
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WE ZIJN IN DE EERSTE PLAATS EEN
KOEPELORGANISATIE  DIE  VIA DE
WERKGROEPEN HEEL DICHT BIJ  DE
ZORGVERLENER STAAT.  

VIA6-MIDDELEN
In het kader van de ondersteuning van de zorg besliste de regering in 2021
om ook VIA6-middelen beschikbaar te stellen voor palliatieve zorg. De MBE's
en Netwerken Palliatieve Zorg beslisten om het beschikbare budget te
centraliseren en niet versnipperd in te zetten.

Op het niveau van Palliatieve Zorg Vlaanderen ging met de middelen van de
12 aangesloten Netwerken/MBE’s een parttime beleidsmedewerker aan de
slag om projecten waar de hele sector belang bij heeft, voort te stuwen. De
focus ligt daarbij op het verder onderbouwen van de visie en toekomstige
aanpak van de palliatieve thuiszorg. De beleidsmedewerker blijft de functie
uitoefenen van coördinator in een Netwerk om op die manier een maximale
binding met het werkveld te behouden.
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SCAN VOOR WOONZORGCENTRA

Zelf inschatten wat er goed of minder goed loopt met vroegtijdige
zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg binnen het eigen
woonzorgcentra;
Makkelijker keuzes maken rond prioriteiten in de nabije toekomst.

Voor bewoners in woonzorgcentra is het belangrijk dat er voldoende expertise
aanwezig is rond palliatieve zorg, zodat deze zorg binnen een optimale
palliatieve zorgcultuur kan worden aangeboden. De motor van deze palliatieve
zorgcultuur is de palliatieve referent functie, omringd door een multidisciplinair
team. In 2019 werd het nieuwe woonzorgdecreet voorgesteld waarin deze
specificaties vermeld staan. Om het woonzorgdecreet en de specificaties rond
palliatieve zorg concreter te maken voor de woonzorgcentra, ontwikkelde het
Agentschap Zorg en Gezondheid een ‘Referentiekader kwaliteit van zorg inzake
vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg in een
woonzorgcentrum.’ Op initiatief van de werkgroep Woonzorgcentra en PAGE
(werkgroep palliatieve zorg en geriatrie) werd een taskforce opgericht die
samen met Palliatieve Zorg Vlaanderen een scan ontwikkelde en lanceerde,
uitgaande van bovengenoemd referentiekader. Ook experten uit de netwerken
gaven de scan mee vorm, het netwerk Gent Eeklo in een belangrijke rol. De
scan is bedoeld als een praktisch instrument ter zelfevaluatie voor
woonzorgcentra en om met die evaluatie verder aan de slag te kunnen gaan.
Dit is een mooi voorbeeld van een effectieve samenwerking tussen leden van
de werkgroepen, netwerken en beleidsmedewerkers.

Doelstelling scan
Door middel van de scan kunnen woonzorgcentra:

Vanuit Palliatieve Zorg Vlaanderen werden 6 webinars georganiseerd met in
totaal een 500 deelnemers uit de woonzorgcentra en de palliatieve netwerken.
Het webinar is beschikbaar op palliatievezorgvlaanderen.be/zorgverlener/tools-
en-documentatie/woonzorgcentra.

OPKOMEN VOOR DE
SECTOR &
VERTEGENWOORDIGEN
VAN LEDEN

https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Infectiepreventiebeleid-link%201%20-%20BVR%20bijlage%2011.pdf
https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Referentiekader%20vroegtijdige%20zorgplanning%2C%20palliatieve%20zorg%20en%20levenseindezorg%20in%20een%20woonzorgcentrum.pdf
https://palliatievezorgvlaanderen.be/zorgverlener/tools-en-documentatie/woonzorgcentra/
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BELEIDSNOTA PALLIATIEVE ZORG VOOR MENSEN MET EEN
VERSTANDELIJKE BEPERKING
Mensen met een verstandelijke beperking vormen een kwetsbare doelgroep
die vandaag nog te weinig wordt bereikt. Vanuit de werkgroep werd het
initiatief genomen om palliatieve zorg voor deze mensen te verbeteren door
na te gaan welke uitdagingen moeten worden aangepakt voor een optimale
samenwerking tussen beide sectoren. Er zijn inspanningen nodig vanuit
palliatieve zorg, vanuit de sector voor mensen met een verstandelijke
beperking en vanuit het gezondheidsbeleid, allemaal terug te vinden in deze
nota die eind 2021 werd afgerond en overhandigd aan het Kabinet van
minister Beke.

MONITOR CRUSTATIEVE ZORG
Crustatieve zorg of schelpzorg is een zorgmodel voor personen met een
ernstige en persisterende psychiatrische aandoening, geïnspireerd door de
palliatieve filosofie. Het zorgmodel wordt vandaag ondermeer toegepast in
OPZ Geel en het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Brugge. Dankzij steun van
het intern fonds van de zusters 'Bermhertigheid Jesu' wordt momenteel
gewerkt aan de ontwikkeling van een kwaliteitsmonitor crustatieve zorg.
Onderzoeker Caressa Van Hoe trad in dat kader in juni 2021 voor de duur van
het project bij ons in dienst à rato van een dag per week. Het project loopt
midden 2023 ten einde.

STUURGROEP ETHIEK
Op vraag van de werkgroep Palliatieve zorgeenheden werd door de federale
commissie Bio-ethiek een standpunt over euthanasie bij ‘stervenscoma’
geformuleerd.  De stuurgroep Ethiek heeft zich hierover gebogen evenals de
verschillende werkgroepen zijn hiermee aan de slag gegaan. Het leerde ons
onder andere dat zorgvuldigheid heel belangrijk is en meer communicatie
over het stervensproces een aandachtspunt is dat we dienen op te nemen. 

De stuurgroep ethiek werd in 2021 uitgebreid met heel wat nieuwe leden en
zal in 2022 zijn werking aanpassen aan nieuwe noden, aangestuurd door een
bio-ethicus die recent is gestart.

OPKOMEN VOOR DE
SECTOR &
VERTEGENWOORDIGEN
VAN LEDEN
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PALLIATIEVE ZORG IN ZIEKENHUIZEN
De werkgroep PST’s en Palliatieve Zorg Vlaanderen startten in 2021 met een
oefening voor het opstellen van een referentiekader voor palliatieve zorg in
de ziekenhuizen. Met dit referentiekader willen we de volgende vraag
beantwoorden: “wat is kwaliteitsvolle palliatieve zorg in het ziekenhuis en wat
is daarvoor nodig?” 

Om tot een gedragen referentiekader te komen, wordt een bevraging
voorbereid vanuit verschillende perspectieven. In 2021 startten we met de
palliatieve support teams (PST), omdat ze palliatieve zorg integreren over
verschillende afdelingen van het ziekenhuis en ook de brug slaan naar de
thuiszorg.  

Bij deze bevraging wordt onder andere inzichtelijk gemaakt hoe de
verschillende PST’s werken en wat nodig is om goede palliatieve zorg vanuit
een ziekenhuis te garanderen. Op basis van de uitkomst uit deze bevraging
zal na toetsing van de beschikbare data en workshops met experten uit de
praktijk het referentiekader in 2022 verder worden uitgewerkt. 

OPKOMEN VOOR DE
SECTOR &
VERTEGENWOORDIGEN
VAN LEDEN



KWALITEIT VAN
PALLIATIEVE ZORG
VERHOGEN

ONTWIKKELEN VAN RICHTLIJNEN
HARTFALEN EN COPD  
Zie p.17

VERSPREIDEN NIEUWE
WETENSCHAPPELIJKE INZICHTEN
Palliatieve Zorg Vlaanderen verspreid via
haar maandelijkse nieuwsbrief de meest
recente wetenschappelijke inzichten. Na
publicatie kunnen deze worden gelezen
op de website:
palliatievezorgvlaanderen.be/zorgverlen
er/publicaties-en-studies/nieuwsbrief

VLAAMS CONGRES 2021
Zie p. 16

ORGANISATIE  OPLEIDINGEN EN
WEBINARS 2021
Zie p.15

GERT HUYSMANS OVER
PALLIATIEVE ZORG IN
CORONATIJDEN BINNEN HET
WOONZORGCENTRUM
Zie p.18

http://palliatievezorgvlaanderen.be/zorgverlener/publicaties-en-studies/nieuwsbrief/


ORGANISATIE  OPLEIDINGEN EN WEBINARS 2021
Palliatieve zorg blijft een zaak van alle zorgverleners; in de eerst lijn, in de
reguliere zorg en door de gespecialiseerde zorg.  Dit impliceert dat
opleidingen noodzakelijk blijven naar verschillende doelgroepen en op
verschillende ervaringsniveaus.  Naast de netwerken en andere organisaties,
organiseert ook Palliatieve Zorg Vlaanderen specifieke opleidingen met veel
praktijkinbreng. Zo werden ook vormingsinitiatieven genomen in Coronajaar
2021, weliswaar minder dan andere jaren en voornamelijk digitaal. Ook werden  
opleidingsbehoeften verder in kaart gebracht, projectvoorstellen opgezet voor
nieuwe opleidingen en samenwerking met andere organisaties gezocht.
Zo werd er een projectvoorstel uitgewerkt voor digitale opleidingsmodules
over het proces rond vroegtijdige zorgplanning die perfect te integreren
zullen zijn in bestaande opleidingen. Dit wordt verder vorm gegeven in 2022.

Belangrijk was natuurlijk dat basisopleidingen gewoon verder liepen, zoals de
basisopleiding palliatieve zorg voor artsen. Daarnaast werd verder ingezet op
werkplekleren, opleidingen rond specifieke vaardigheden en initiatieven met
andere organisaties, zoals de modules met CM rond vroegtijdige zorgplanning.

Naam # deelnemers

2 webinars VZP - Over het hoe en waarom 23

3 trainingen vierdaagse Afscheid dat verbindt 25

Basisopleiding PZ voor artsen (online) 38

4 opleidingen Intervisie voor artsen 30

2 opleidingen LOK Euthanasie (online) 28

LOK Levensmoeheid bij ouderen 11

LOK VZP en dementie 12

LOK Werken met de PICT 9

Psychiatrie en PZ (online) 19

Psychiatrische patiënten in de PZ 19

Spiritualiteit & onmacht (online) 10

Urgenties 9

12 CM-sessies VZP niet gerapporteerd

VLAAMS CONGRES PZ 2021 (online) 519
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VLAAMS CONGRES PALLIATIEVE ZORG 2021

de communicatie van de hulpverlener met zichzelf, én met zijn team
de communicatie tussen hulpverleners onderling
de communicatie tussen hulpverlener en de patiënt
de communicatie tussen de hulpverlener en de familie van een patiënt

Met als thema Onder druk communiceren in palliatieve zorg trok het Vlaams
Congres 2021 maar liefst 519 deelnemers, deze editie ging voor het eerst
digitaal door en werd feilloos georganiseerd. Het congres richt zich ieder jaar
tot artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, maatschappelijk werkers,
psychologen, vrijwilligers,.. In 2021 lag de nadruk op het belang van
communicatie en verbinding. 

Tijdens vier lezingen kwamen verschillende niveaus van communicatie aan
bod:

 
Met sprekers Annick Seys, Prof. dr. Peter Pype, Alexander Verstaen en een
afsluitend tafelgesprek tussen Hadi Waelkens, Liesbet Muermans, Katia
Rossiensky en dr. Gert Huysmans. Het congres werd aan elkaar gesproken
door Ivan Pecnik. 

JAARVERSLAG 2021

KWALITEIT VAN
PALLIATIEVE ZORG
VERHOGEN

 
PROF. DR. PETER PYPE EN IVAN PECNIK TIJDENS HET VLAAMS CONGRES 2021
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ONTWIKKELEN VAN RICHTLIJNEN HARTFALEN EN COPD 
Palliatieve Zorg Vlaanderen ontwikkelt momenteel 2 richtlijnen voor
Palliatieve zorg bij patiënten met hartfalen en bij COPD. De richtlijnen worden
ontwikkeld volgens de CEBAM-procedure (Belgisch Centrum voor Evidence-
Based Medicine) door een multidisciplinaire auteursgroep. Hierbij wordt het
handboek Ontwikkeling en herziening van richtlijnen van WOREL (Werkgroep
Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn) als leidraad gebruikt. 

Actiepunten 
In 2021 werd een evidentie-rapport opgesteld op basis van de beschikbare
literatuur. Op basis daarvan werden enkele aanbevelingen geformuleerd. 

De zoektocht naar evidentie voor een aantal klinische vragen leverde echter
onvoldoende wetenschappelijke informatie op om een aanbeveling te
onderbouwen. Hiervoor werd de opinie van externe stakeholders gevraagd. Ze
werden uitgenodigd om deel te nemen aan Delphi-procedure.  

Op basis hiervan wordt in 2022 een expertversie van deze richtlijnen
voorgelegd aan betrokken stakeholders en experten. Na verwerking van hun
feedback zullen deze richtlijnen bij CEBAM ingediend worden voor validatie. 

Samenwerking: 
Voor de Pallialine-richtlijn hartfalen werkte Palliatieve Zorg Vlaanderen in 2021
nauw samen met WOREL (Werkgroep Ontwikkeling Richtlijnen Eerste Lijn),
core partner van EBpracticenet. 
Voor de Pallialine-richtlijn COPD werkte Palliatieve Zorg Vlaanderen in 2021
nauw samen met IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). 

KWALITEIT VAN
PALLIATIEVE ZORG
VERHOGEN
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STATEMENT VAN GERT HUYSMANS OVER PALLIATIEVE ZORG IN
CORONATIJDEN BINNEN HET WOONZORGCENTRUM
Voor het symposium Palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning en
levenseindezorg in woonzorgcentra van de End of Life Care Group (15 juni
2021) maakte Gert Huysmans, voorzitter van Palliatieve Zorg Vlaanderen, een
krachtige videoboodschap. In deze boodschap legt hij uit dat de coronacrisis
een uitdaging is voor onze gezondheidszorg, maar ook een kans voor
palliatieve zorg om zijn meerwaarde te tonen. Het palliatieve zorgmodel is
immers bij uitstek geschikt om als voorbeeld te dienen voor kennis en
ervaringen bij moeilijke situaties. Hij vraagt mildheid naar de kritische punten
en bovenal waardering voor de zorgverleners in de woonzorgcentra.

Het statement kan worden bekeken via: youtube.com/watch?v=KikJSRowIHs.

VIDEOSTATEMENT GERT HUYSMANS

https://www.youtube.com/watch?v=KikJSRowIHs
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SAMENSTELLING TEAM
In het afgelopen jaar zijn we door een transformatie gegaan en dat leidde tot
een aantal personeelswissels omdat bepaalde verwachtingen wijzigden.
Rekening houdend met deze wissels, en soms tijdelijke vervangingen, bleef
het totale personeelsperspectief quasi constant op 6 medewerkers, inclusief
de directeur.  Dit was het team op het einde van 2021.

Christine De Cafmeyer Elise Mans
DIRECTEUR COMMUNICATIE-

VERANTWOORDELIJKE

Anneleen Janssens Alice Fayet
WETENSCHAPPELIJK
MEDEWERKER

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER

Christine De Cafmeyer Anne-Marie De Lust Kathleen Leemans
DIRECTEUR ALGEMEEN BELEID VORMING & ALGEMEEN

BELEID

Anneleen Janssens Nathalie Hamaide Sara Brion
WETENSCHAPPELIJK
MEDEWERKER

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER

Caressa Van Hoe Stijn Deceukelier
TIJDELIJKE
ONDERZOEKSMEDEWERKER
'MONITOR CRUSTATIEVE
ZORG'

BELEIDSMEDEWERKER

INZETTEN OP EEN
STERKE
KOEPELORGANISATIE
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AANZET TOT EEN NIEUW BESTUUR DAT IN 2022 ZAL WORDEN
AANGESTELD
In het kader van de herijking en actualisering van onze organisatie hebben de
bestuursleden beslist om de samenstelling van het Bestuursorgaan grondig te
herdenken. Enerzijds om de bestuurlijke sterkte van het Bestuursorgaan te
verbeteren, anderzijds om ook belangrijke stakeholders en bestuurders van
buiten de sector te betrekken. De denkoefening startte in maart en leidde
uiteindelijk tot een tekst die in december door de Algemene Vergadering
werd goedgekeurd. In de loop van 2022 zal het nieuwe bestuursorgaan met 15
bestuurders starten.

NIEUWE PROJECTEN BESLIST :  VZP & MANTELZORG 

PROJECT VZP:
PROJECT VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING BIJ PALLIATIEVE PATIËNTEN

Het proces van VZP heeft als uitkomst een reflectie en dialoog tussen patiënt
en zorgverlener om samen gepaste keuzes te kunnen maken in het
(toekomstige) zorgtraject. Het verzamelen en doorgeven van de informatie uit
de gesprekken met verschillende zorgverleners is een belangrijke voorwaarde
om gepaste zorg te leveren. De patient journey moet altijd centraal staan. 

Met dit project ontwikkelen we vormingsmodules ter ondersteuning van
interprofessioneel samenwerken voor patiënten met (toekomstige) palliatieve
noden tussen alle niveaus in de zorg (eerstelijn, tweedelijn, derdelijn). Hierbij
focussen we ook op het uitwisselen van de zorgdoelen tussen deze niveaus. 

Dit project werd einde 2021 bij de Vlaamse Overheid ingediend en beslist en
zal begin 2023 worden opgeleverd. 

INZETTEN OP EEN
STERKE
KOEPELORGANISATIE
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NIEUWE PROJECTEN BESLIST :  VZP & MANTELZORG 

PROJECT MANTELZORG:
LAAGDREMPELIGE INFORMATIE- EN COMMUNICATIELEIDRAAD VOOR EN
DOOR MANTELZORGERS IN DE PALLIATIEVE ZORG: EEN TIJDSLIJN VANAF
DIAGNOSE TOT DE ROUW.

Met dit project willen we een informatie- en communicatie leidraad
ontwikkelen voor mantelzorgers van patiënten met kanker in de palliatieve
zorg, en de patiënten zelf. Het doel is om mantelzorgers beter te
ondersteunen, hen te versterken en hun gezondheidsvaardigheden te
verbeteren. Zo hopen we de levenskwaliteit van kankerpatiënten in de
palliatieve zorg en hun mantelzorgers te verhogen.

De leidraad zal informatie bieden volledig op maat van mantelzorgers en
patiënten, en het zal de vorm hebben van een tijdslijn vanaf diagnose tot na
het overlijden. Hieraan koppelen we een bibliotheek waarin alle informatie en
hulpmiddelen over mantelzorg en palliatieve zorg wordt samengebracht. De
informatie omvat alle dimensies van palliatieve zorg: fysiek, emotioneel,
sociaal en spiritueel. Het project komt hiermee tegemoet aan de nood van
mantelzorgers aan centralisering van informatie rond mantelzorg en
palliatieve zorg. 

Ook dit project werd einde 2021 goedgekeurd door Stichting tegen Kanker en
zal het eerste kwartaal van 2024 kunnen worden geïmplementeerd. 

INZETTEN OP EEN
STERKE
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UITWERKING GEZAMENLIJK PLAN IN SAMENWERKING MET
WERKGROEPEN EN NETWERKEN
Wij zetten in op een sterke koepelorganisatie in interactie met de leden. Zo
organiseren we jaarlijks een beleidsdag in samenwerking met de voorzitters
van de werkgroepen en de coördinatoren van de netwerken palliatieve zorg.
Op de beleidsdag 2021 werd er gewerkt aan een sterke boodschap voor het
jaarplan 2022. De aanwezigen hebben gediscussieerd over waar ze naartoe
wilden met hun werkgroepen in het komende werkjaar en welke acties ze
wensten te ondernemen. In kleine groepen werden de acties verder
uitgewerkt en op het einde van de dag voorgesteld aan een panel van
experten uit het veld. De voorbereiding voor deze denkoefening was een
mindmap van prioritaire beleidsmatige thema’s voor de komende jaren (zie
afbeelding hieronder) in de palliatieve zorg. Het resultaat was een
gedetailleerd actieplan voor 2022.

INZETTEN OP EEN
STERKE
KOEPELORGANISATIE



PALLIATIEVE ZORG VLAANDEREN IS  EEN
KOEPELORGANISATIE  VOOR EN DOOR ONZE
LEDEN.  DANK AAN ALLE LEDEN VOOR JULLIE
STEUN,  PASSIE ,  EXPERTISE EN VRIJWILLIGE
INZET.  

DANK OOK AAN DE VLAAMSE OVERHEID EN
KOM OP TEGEN KANKER:  ZONDER HUN
FINANCIËLE STEUN ZOU ONZE WERKING
NIET MOGELIJK ZIJN.  

DANK TEN SLOTTE AAN DE SPONSORS VAN
ONZE EVENTS EN DE SYMPATHISANTEN DIE
MET HUN GIFT EEN BELANGRIJK STEENTJE
BIJDROEGEN AAN EEN DUURZAME WERKING.

DANKWOORD
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