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VOORWOORD

auteur

Palliatieve zorg in tijden van
Corona
Noël Derycke
equipearts PHA

De beklijvende beelden van patiënten op intensieve zorg
en in de woonzorgcentra tijdens de eerste golf van de
COVID-19 pandemie, komen niet meer zo vaak op TV.
Hartverscheurend vond ik de verhalen van patiënten
die alleen stierven zonder geliefden aan hun zijde en dit
te midden van chaos en angst. De ziekenhuizen zijn er
wonderwel in geslaagd hun IC op te schalen voor de vele,
toen, voorspelde COVID-19 patiënten. Organisatorisch
en technisch: een dikke pluim verdiend. Echter de
COVID-19 pandemie heeft geleid tot drastische
veranderingen in de manier waarop de “intensieve zorg”
wordt georganiseerd en hoe levenseindezorg wordt
verleend aan terminale patiënten en hun naasten. Dat
sommige patiënten helaas zouden overlijden waren ze
vergeten: “ruimtes” om naasten bij de stervende patiënten
te laten ontbraken. Eeuwenoude culturele en religieuze
tradities rond het sterven en de dood, die de stervenden
troosten en de levenden in stand houden, zijn ook het
slachtoffer geworden van deze pandemie1.
In een opiniestuk met als titel “Palliatieve zorg is nergens
te bespeuren”, in De Morgen van 25 juli 2020, schrijft
Luc Deliens2: “De COVID-19 pandemie heeft vele zwaktes
van ons gezondheidssysteem blootgelegd of uitvergroot, maar
hebben eenzaam stervende patiënten met COVID-19 ook
goede palliatieve zorg gekregen in deze gezondheidscrisis?
Het is opvallend hoe weinig we de laatste maanden hebben
vernomen over palliatieve zorg”.
Vele hulpverleners in de woonzorgcentra hebben,
vanuit hun verbondenheid met de bewoners, zichzelf
overtroffen. Jammer zijn er de schrijnende verhalen waar
bewoners niet meer de gepaste zorg kregen aangeboden.
Hulpverleners (ook artsen) aarzelden (weigerden?) op
bezoek te gaan bij zieke bewoners. Dringende problemen
werden dan maar via telefoon opgelost; ver van de patiënt
en op basis van observaties door derden.
In een pas gepubliceerde studie van Lee M et al3 wordt
aangetoond dat het tijdige inschakelen van palliatief
deskundigen resulteert in beter definiëren van de
zorgdoelen van de COVID-19 patiënten en dat er
zo meer rekening gehouden wordt met hun actuele
verwachtingen.

De nieuwe EersteLijnsZones (actief vanaf 1 juli 2020)
worden een belangrijke partner voor alle betrokken
zorgverleners in het werkingsgebied van PHA. Deze
7 ELZ’s overleggen wekelijks. Als toekomstige partner
van de Regionale Zorgzone neemt PHA deel aan dit
overleg. Als vertegenwoordiger van PHA op dit overleg
heb ik de ELZ’s meerdere keren geïnformeerd over het
belang van het blijven aanbieden van goede palliatieve
zorg. PHA heeft aangeboden om te participeren in hun
COVID-19 teams en dit met als doel dat palliatieve
zorg niet vergeten wordt bij het uitstippelen van hun
COVID-19 beleid. 1 ELZ heeft ondertussen een palliatief
deskundige in zijn COVID-19 team opgenomen.

1 Curley MAQ, Broden EG, Meyer EC. Alone, the hardest part. Intensive
Care Med. 2020 Jun . doi:10.1007/s00134-020-06145-9. PMID: 32514596;
PMCID: PMC7276666.
2 Luc Deliens is hoogleraar palliatieve zorg onderzoek aan de VUB en de
UGent. Sinds 2000 is hij voorzitter van de multidisciplinaire VUB-UGent
onderzoeksgroep Zorg rond het Levenseinde.
3 Lee J et al. Early intervention of palliative care in the emergency department
during the COVID-19 pandemic. JAMA Intern Med 2020 Jun 5; [e-pub].
(https://doi.org/10.1001/jamainternmed.2020.2713)
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VOORWOORD
WITTE VLAGGEN

“Is het terug oorlog?” vraagt het schuifelende kromlopende
vrouwtje me. Ze vroeg of ze met mij mocht kabassen,
want dat komt eigenlijk te dicht, hé. Tuurlijk, zeg ik. Arm
in arm bewegen we langzaam vooruit. Ze is wat onrustig,
kijkt schichtig rond, monstert de gevels met haar haar snelle,
waterige ogen. We stappen traag langs de statige gevels van
haar smalle hoge straat. Ze komt voor het eerst in weken
terug buiten, niet goed wetend of dat nu goed nieuws is, of
slecht. Ze wil naar de bakker, een pot Vrai Sirop de Liège
gaan kopen. Die mist ze nu al zo lang, want die hebben
ze niet in de Aldi, waar haar 78-jarige nicht de afgelopen
weken voor haar boodschappen ging doen.
Overal hangen witte vlaggen.
Ze staat stil, kijkt me vragend aan. Ik zeg dat dat is om de
doktoors en verpleegsters te bedanken die zo hard werken om
de mensen die het Virus hebben, te verzorgen.
Ze snapt het niet. We schuifelen verder.
Ze begint te vertellen over de oorlog. Hoe ze als jong meisje
moest gaan werken in Cottbus, in Duitsland. Twee jaar
heeft ze daar bij een boer voor zijn 4 kinderen moeten
zorgen, terwijl ze hier thuis honger leden. Eten kreeg ze wel
genoeg, van de boerin. Slaag ook. En als er moest geholpen
worden “op den Hof ”, dan moest ze mee, alle uren van de
dag of de nacht. Ze heeft nooit geklaagd, toch niet als ze het
konden horen.

4

En toen kwamen de Russen. Iedereen moest van het land af,
de stad in. Schijtebang waren ze, de mensen, van de Russen.
Op de laatste dag voor ze kwamen, durfden de mensen
eindelijk witte vlaggen uit de ramen laten hangen, zegt ze.
Ze gaven zich óver. Óver, zegt ze nadrukkelijk, met een lange
o. Ze waren bang voor de Russen, voor de Zwarthemden,
bang van elkaar. Ik ook, zegt ze. Dan zwijgt ze.
Ik probeer te bedenken wat ze allemaal heeft meegemaakt,
daar in Duitsland. Ik vraag er niet naar. Ze heeft er nog
nooit over verteld.
Ze kijkt weer naar de gevels, naar de witte lakens, de
handdoeken, de versleten witte hemden, de kindertekeningen.
Waarom geven ze zich over, vraagt ze?
Ik weet niet wat te zeggen.
Ik moest óók hard werken, daar in Cottbus, zegt ze.
Sabine
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Als een ouder doodgaat
Inne Leuris
Klinisch psychologe PHA

Het team van Palliatieve Hulpverlening Antwerpen komt
regelmatig in aanraking met jonge ouders die palliatief
zijn. In 2019 kregen we 107 aanmeldingen van patiënten
tussen de 20 en de 59 jaar. Van januari tot augustus 2020
zijn dit er 99. Veel van deze patiënten hebben gezinnen
met 1 of meerdere kinderen en jongeren. In sommige van
deze patiëntensituaties krijgen de kinderen goede ondersteuning vanuit hun omgeving en/of hulpverleners, maar
dit is niet altijd het geval. Welke risico’s lopen deze kinderen en jongeren na het verlies van moeder of vader?
Als je hoort dat een kind zijn moeder of vader is gestorven,
dan gaan er meteen heel wat gedachten door je heen. Wat
zal er gebeuren met het kind? Hoe zal het er mee omgaan?
Wat zullen de gevolgen zijn? Op welke manier zal dit
impact hebben op de rest van zijn leven? Hoewel op deze
vragen verschillende antwoorden mogelijk zijn, is iedereen
het er over eens dat de dood van een ouder een gebeurtenis
is met een grote impact op het leven van een kind of een

jongere. Het wordt beschouwd als één van de meest stressvolle gebeurtenissen die je kan meemaken tijdens je leven.
Een ouder verliezen kan tot vele nadelige gevolgen leiden:
depressies, angststoornissen, posttraumatische stressstoornis, drug- en alcoholmisbruik, zelfmoordneigingen, aandachts- en concentratieproblemen, lagere schoolprestaties,
lagere beroepsstatus, emotionele of mentale gezondheidsproblemen, moeilijker relaties aangaan, gedragsproblemen,
criminele gedragingen, minder goede ontwikkeling van
copingstrategieën, gecompliceerde en chronische rouw,
fysische kwalen en allerlei andere kwetsbaarheden.
Naast de psychologische gevolgen voor een kind dat de
dood van een ouder meemaakt, krijgen deze kinderen en
jongeren vaak ook te maken met heel wat andere gevolgen op verschillende domeinen: een verhuis (waardoor
vaak verandering van school, jeugdbeweging, sportteam,
hobby
club …), minder inkomen in het gezin, rol
omkeringen in het gezin, mentale gezondheidsproblemen
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bij gezins- en familieleden, de familiedynamieken die
worden verstoord door bijvoorbeeld de komst van een
stiefouder en/of stiefkinderen, met andere familieleden van verschillende generaties moeten samenwonen,
geadopteerd worden of in pleegzorg terecht komen …
Over de gevolgen en risico’s van de dood van een ouder
zijn al heel wat onderzoeken gedaan en wetenschappelijke
artikels geschreven. In het jaar 2020 zijn er verschillende
nieuwe onderzoeken gebeurd rond dit thema. Enkelen
hiervan worden hier besproken.

Simbi, Zhang en Wang voerden een meta-analyse uit en
concludeerden hieruit dat het verlies van een ouder voor
de leeftijd van 18 jaar een risicofactor is voor depressies
tijdens de volwassenheid. Er bleek een significante link
te zijn tussen de sterfte van een ouder (of gescheiden te
zijn geweest van je ouder) als je jonger bent dan 18 jaar
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en het ontwikkelen van een depressie als je volwassen
bent. Van de volwassenen met een depressie bleek 29,3%
een ouder verloren te hebben in de kindertijd.

Marcussen et al. (2020) onderzochten hoe kinderen en
jongvolwassen ‘dubbele rouw’ ervaren bij sterfte van
een moeder of vader door kanker nadat hun ouders
gescheiden waren. Ze benoemen dit als een zeer stressvolle levensgebeurtenis: eerst een scheiding van het gezin
moeten doormaken en daarna geconfronteerd worden
met de dood van een ouder. Jonge mensen die dit ‘dubbel
verlies’ meemaken hebben een verhoogd risico op stress
en mentale gezondheidsproblemen. Ze moeten hun weg
zoeken doorheen verschillende grote veranderingen
die hun leven verstoren. Als er een gescheiden ouder
gestorven is aan kanker dan is er duidelijk nood aan
laagdrempelige en toegankelijke ondersteuning voor de
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kinderen, jongvolwassenen en hun gezinnen. Dit zowel
vanuit hun persoonlijke relaties als van professionelen, in
én tussen hun 2 families. Dit kan helpen in de preventie
en verzachting van de mentale gezondheidsproblemen.

Hua et al. (2020) deden een onderzoek naar theoretische
modellen die de relatie kunnen verklaren tussen een ouder
verliezen in de kindertijd en z
 elfmoordpogingen in
de volwassenheid.
Als een ouder sterft door externe factoren, zoals zelfmoord, moord of een ongeval, dan is er een hoger risico
op suïcide in vergelijking met een ouder die overlijdt
aan een natuurlijke oorzaak. De onverwachte, snelle,
gewelddadige en traumatische aard van het overlijden
speelt hierbij een rol.
Eén van de meest voorkomende theorieën over dit verband is de levensloopbenadering. Deze theorie stelt dat de
impact van risico- en beschermende factoren afhankelijk
is van de leeftijd. Tijdens de adolescentie bijvoorbeeld
zijn er heel wat biopsychosociale factoren die leiden
tot impulsiviteit, risicovol gedrag en het zoeken naar
sensatie. Deze ontwikkelingsfase is heel bepalend voor
je verdere volwassen leven. Als er tijdens deze periode
een traumatische gebeurtenis plaatsvindt, kunnen emotionele ontregeling, agressie, vijandigheid, minder zelfvertrouwen en lagere zelfwaarde de gevolgen zijn. Dit
kan de overgang naar volwassenheid bemoeilijken en
het risico op zelfmoord vergroten. Dit risico blijkt het
grootst te zijn vlak na het verlies van een ouder (direct
effect, veroorzaakt door het trauma en het verlies zelf ) of
na langer dan 15 jaar (langetermijneffect, door familiale
problemen na het overlijden). Secundaire stressoren kunnen ook het suïcide risico verhogen: zo kan bijvoorbeeld
het hertrouwen van een ouder een positieve, beschermende factor zijn voor de kinderen, of het kan aanleiding geven tot conflicten in de familie, die op hun beurt
kunnen leiden tot een groter risico op zelfmoord. Er zijn
enkele kritieke fasen in iemand zijn leven waarin men
gevoeliger is voor erge gebeurtenissen. In de kindertijd
kan eenzelfde gebeurtenis veel meer impact hebben dan
in de volwassenheid, zoals de dood van een ouder. Als je
zoiets meemaakt, dan zal dit een invloed uitoefenen op
je gezondheid gedurende je hele leven.
De hechtingstheorie stelt dat de dood van een ouder de
hechting permanent verstoort. Jonge kinderen waarvan
minstens 1 biologische ouder overleed, hebben voor tientallen jaren een verhoogd risico op zelfmoordpogingen of
automutilerend gedrag. De rol van een ouder als verzorger

en hechtingsfiguur is meer uitgesproken bij jonge kinderen dan bij volwassenen, zeker tijdens de eerste levensjaren
omdat ze dan erg afhankelijk zijn. De dood van een ouder
kan bij jonge kinderen leiden tot stress, boosheid, angsten,
depressieve gevoelens en emotionele onthechting. De
gevolgen hiervan zijn onzekerheid, een laag zelfwaardegevoel en moeilijkheden om later veilig gehechte relaties
aan te gaan. Maar als ze genoeg hulpbronnen hebben om
met het verlies om te gaan, in het bijzonder een sterke
band met de overblijvende ouder, dan hoeft het verlies van
een ouder niet altijd zulke negatieve gevolgen te hebben.
Andere theorieën benadrukken inderdaad dat de gevolgen van een erge gebeurtenis niet enkel bepaald worden
door het initiële verlies, maar ook door de capaciteit van
een persoon om hulpbronnen in te schakelen die helpen
omgaan met wat er is gebeurd.
Na de dood van een ouder zijn er nog vele andere
mogelijke verliezen en veranderingen, zoals een verhuis, andere familiale relaties en nieuwe rollen. Als er
een gevoel van eenheid is in het gezin, dan kan dit een
beschermende factor zijn. Sommige kinderen gaan bijvoorbeeld bij hun grootouders wonen. Drie generaties
onder 1 dak kan tot heel wat spanningen leiden. Een
kind kan zich ook moeilijker aanpassen of veerkrachtig worden als er bovenop het verlies economische en
financiële problemen zijn in het gezin. Materiële zaken,
onderwijskansen, liefde en een gevoel van veiligheid
kunnen ook bijkomende verliezen zijn. Al deze zaken
samen kunnen er voor zorgen dat de capaciteit om je
aan te passen aan levensveranderingen verzwakt wordt,
wat kan leiden tot suïcidale gedragingen in de volwassenheid.
Het diathese-stress model stelt dat het ervaren van chronische stress of rouw in de vroege kindertijd de hersenontwikkeling en neurobiologische systemen acuut
of chronisch kan aantasten. Dit verhoogt het risico op
fysieke en psychische problemen in de volwassenheid.
De dood van een ouder gaat vaak gepaard met chronische rouw en stressoren gedurende de levensloop, wat de
gezondheid kan beïnvloeden (bv. het immuunsysteem,
ontstekingsreacties). Deze stressoren kunnen het risico
verhogen op fysieke aandoeningen zoals cardiovasculaire ziekten als ook op psychiatrische stoornissen zoals
depressies, Borderline persoonlijkheidsstoornis, posttraumatische stressstoornis en zelfmoordneigingen.
De onderzoekers concludeerden dat er veel overlap is
tussen de verschillende theorieën over de relatie tussen
het verlies van een ouder en het plegen van zelfmoord.
Bijna alle modellen onderstrepen de impact van de
bijkomende chronische stressoren, die allerlei biopsy-
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chosociale gevolgen hebben zoals mentale gezondheidsproblemen, financiële moeilijkheden, relationele
conflicten en veranderingen in woonsituaties. Een
holistisch, integratief biopsychosociaal model wordt
aanbevolen.

Conde-Sala en Garre-Olmo (2020) voerden een onderzoek uit met bijna 66 000 deelnemers (oudere Europeanen) naar de link tussen een ouder verliezen op jonge
leeftijd (≤ 16 jaar) en het risico op dementie in de volwassenheid. Uit dit onderzoek blijkt dat er effectief een
verhoogd risico op dementie is als er op jonge leeftijd
een ouder overleed, onafhankelijk van gender.
Stresserende gebeurtenissen in de kindertijd leiden tot
stoornissen in verschillende cognitieve functies. Enkele
neurobiologische markers blijken in relatie te staan met
het meemaken van onaangename ervaringen in de kindertijd (bv. kortere telomeren – onderdelen van chromosomen – en deze zijn een risicofactor voor dementie).
Ze vinden genoeg bewijs dat erge gebeurtenissen in de
kindertijd, zoals de dood van een ouder, een risicofactor
kunnen zijn voor dementie. De auteurs benadrukken
het belang van interventies (bv. veerkracht verhogen en
coping strategieën aanleren) die de negatieve gevolgen
op de gezondheid kunnen verlagen bij het ervaren van
zulke gebeurtenissen, zowel in de kindertijd als in de
volwassenheid.
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Carr et al (2020) onderzochten of een ouder verliezen
tijdens je kindertijd gerelateerd is aan zelfverwonding
en gewelddadig gedrag in de mid-adolescentie tot
aan de vroege middelbare leeftijd. Uit hun studie bleek
dat er inderdaad bij die kinderen verhoogde risico’s waren
op zowel zelfverwondend gedrag als op gewelddadig crimineel gedrag. Het maakte weinig uit of het de moeder
of de vader was die overleed, maar het risico verhoogde
erg als beide ouders gestorven waren. Er was een verschil
tussen de oorzaak van het overlijden: een ouder verliezen
aan een onnatuurlijke oorzaak (bv. ongeval) maakte het
risico op gewelddadig crimineel gedrag groter. De relatie
was het sterkst bij kinderen die een ouder verloren als ze
jonger dan 6 jaar waren.
Elk kind dat een ouder verliest heeft verschillende biologische, cognitieve en psychologische eigenschappen die
de capaciteit voor het omgaan met een pijnlijk verlies
bepalen. Verder onderzoek is nodig naar de factoren die

de veerkracht van kinderen kunnen versterken en welke
factoren er aangeleerd kunnen worden bij kinderen die
minder veerkrachtig zijn.
Vroegtijdige en effectieve interventies zijn nodig om
onmiddellijke en volgehouden coping strategieën te ontwikkelen bij kinderen en adolescenten die de dood van
1 of beide ouders hebben meegemaakt. Deze strategieën
kunnen hen helpen leren omgaan met de crisissituatie
en met de veranderingen in het gezin en op school. De
schadelijke impact van een ouder verliezen kan pas jaren
later tot uiting komen.
Er moet veel aandacht en zorg gegeven worden aan jonge
mensen die tijdens het opgroeien geconfronteerd werden met de sterfte van een ouder, zeker als beide ouders
er niet meer zijn. Deze mensen hebben een hoger risico
om zichzelf of anderen pijn te doen. Een verbeterde
samenwerking tussen gezondheids- en sociale diensten
en strafrechtelijke instanties kan het verhoogde risico op
zelfverwonding en crimineel gedrag in de adolescentie
en in de volwassenheid verminderen.

Men bekijkt de dood van een ouder vaak als een uitzonderlijke ervaring, ook al sterven er jaarlijks duizenden
ouders van jongeren onder de 18 jaar. Er is nog niet veel
geweten over hoe jongeren zich voorbereiden op een
significant verlies in hun familie of op welke hulpbronnen ze beroep doen als er een ouder stervende is. In
een recente studie beschrijft Turner (2020) hoe 10 jonge
mensen (13-21 jaar) met een terminaal zieke ouder praten over de toekomst.
Uiteraard zijn er belangrijke uitdagingen als je samenleeft met een stervende ouder, maar er moet niet vanuit
worden gegaan dat er altijd schade zal worden aangericht in het leven van deze jongeren. Ze moeten niet
gezien worden als passieve slachtoffers van hun familiale
omstandigheden. Ze kiezen vaak doelbewust verschillende strategieën om dagelijks te kunnen omgaan met
een ouder die aan het sterven is, zoals bv. vasthouden
aan gekende routines om het leven zo normaal mogelijk te laten doorgaan en bezig blijven met activiteiten
buitenshuis.
Ziek zijn is niet alleen een biomedische gebeurtenis,
maar ook een biografisch, relationeel en sociaal fenomeen. Een diagnose verstoort je verwachtingen, je
plannen voor de toekomst en alles wat je daarvoor als
vanzelfsprekend zag. Rollen en routines veranderen en
worden aangepast naar de zieke ouder die steeds meer
zorg nodig heeft. Jongeren krijgen meer verantwoorde-
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lijkheden in het opnemen van zorg. Een zieke ouder kan
het alledaagse leven erg verstoren, maar het laten doorgaan van toekomstplannen helpt jongeren om verder te
gaan met hun leven.
Tijdens de interviews van de 10 jongeren bleek dat de
meerderheid een goed idee had van wat ze verder willen in hun leven, zoals bv. afstuderen, geld verdienen,
leren autorijden … Het bewustzijn dat hun ouders dan
niet meer bij hen zullen zijn om deze dingen mee te
maken, leek hun toekomstvisie niet te beperken. Als ze
hun plannen moesten wijzigen omwille van de ziekte
van hun ouders, dan bleken dit eerder tijdelijke besluiten te zijn die later herzien werden (bv. nu niet op kot
gaan om dicht bij te zieke ouder te blijven, maar wel
van plan zijn om dit later te doen). Ze waren zeker niet
ongevoelig voor de noden van familieleden, maar bleven
gemotiveerd om hun eigen plannen en dromen te realiseren, ondanks dat hun familiale situatie drastisch ging
veranderen.
Een 16-jarige jongen uit het onderzoek vertelde dat hij
nadacht over zijn eigen kinderen later. Zij zullen zijn
moeder niet kennen, ze zullen geen grootmoeder hebben, ze zullen vragen wat er gebeurd is met zijn mama
en dan zal hij het hen moeten vertellen. De jongen
besefte dat zijn overleden mama een blijvend tastbaar
effect zal hebben op hem en zijn familie in de toekomst.
Sommige jongeren stelden zich hun toekomstige ervaringen voor in afwezigheid van hun ouder, ook al leefde
die nog op dat moment. Jezelf inbeelden dat je zieke
ouder er niet meer is, is net als een soort repetitie voor
wanneer hij echt is overleden. Het is anticiperen op alle
veranderingen die je te wachten staan. Een meisje van
21 jaar met een zieke moeder beschreef bijvoorbeeld in
het interview dat haar vangnet nu al is weggevallen, ook
al was haar moeder nog niet overleden. Het lijkt alsof
ze oefenen in materiële, emotionele en symbolische
ervaringen voor het moment dat hun ouder er niet meer
is, zij het als een soort spiegel. Ze houden zowel de huidig aanwezige als de toekomstige afwezige ouder in hun
gedachten en wisselen hiertussen.
Soms zoeken jongeren een moraal achter het verhaal
en zijn ze aandachtig voor de wensen van hun ouders.
Ze willen bijvoorbeeld echt iets maken van hun leven
omdat hun moeder dat zo wil. Wetende dat ze zich zullen gedragen zoals hun ouders dat wensen, ook al zal
de ouder niet meer aanwezig zijn, geeft steun aan de
keuzes die ze maken over hun toekomst (bv. volgend
jaar terug starten aan de universiteit omdat die belofte
werd gemaakt aan moeder). Soms worden er ook al
plannen gemaakt om de ouder later te zullen herdenken,

bv. volgend jaar een berg beklimmen omdat zieke papa
dat altijd al wou doen maar het niet meer kan.
De jongeren denken na over manieren om de relatie
verder te kunnen zetten na de dood. Jongeren die geen
samenhangend toekomstverhaal kunnen maken (door
gebrek aan materiële en sociale hulpbronnen), vinden
het in het heden moeilijker om zin te geven aan het
leven. De dagdagelijkse problemen die te maken hebben
met een stervende ouder worden hierdoor versterkt.
Dus ook al is het verontrustend als jonge mensen een
terminaal zieke ouder hebben, er moet niet automatisch
worden vanuit gegaan dat dit schadelijke effecten zal
hebben. Jongeren praten over hun dagelijks leven en
ze gebruiken voldoende hulpbronnen, zoals aandacht
geven aan de toekomst, ook al gaat hun ouder sterven.
Ze krijgen te maken met onzekerheden, veranderingen en belangrijke verliezen in hun familieleven, maar
hun ideeën en plannen voor hun toekomst blijken niet
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fundamenteel veranderd te zijn, ondanks dat hun ouder
binnenkort zal sterven.

Gezien alle mogelijke gevolgen en risico’s die er zijn bij
kinderen en jongeren die een ouder verliezen, kan er
gesteld worden dat ze bijzondere aandacht en ondersteuning verdienen. Gelukkig kan er vaak beroep worden
gedaan op hun veerkracht en kan adequate ondersteuning
vanuit hun omgeving veel leed voorkomen. Hulpverleners en naasten dienen alert te zijn op kwetsbaarheden
en op signalen die alarmerend kunnen zijn.
Een moeder of vader verliezen ... Het doet wat met je.
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Volg PHA op Facebook en blijf zo als eerste op
de hoogte van al onze nieuwtjes en vormingen!
www.facebook.com/PalliatieveHulpverleningAntwerpen
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BOEKBESPREKING

Boek: De biografie als medicijn. De zin van
levensverhalen in de zorg
Auteur: Susanne Kruys
Amsterdam: Lannoo Campus, Tielt 2018

Gelezen en besproken door Dr. Noël Derycke
Equipearts PHA

“Mens-zijn vraagt om zelfonderzoek, zelfkennis en
een zelfbeeld. Een tijdlijn van het verleden naar de toekomst. De tijdlijn is jouw levensloop. De beschrijving
van deze levensloop is het onderwerp van een biografie.”
In haar boek “De biografie als medicijn. De zin van
levensverhalen in de zorg;” interviewt Susanne Kruys
zes personen, die allen direct te maken hebben met
recente ontwikkelingen in de GGZ, uit Nederland
en Vlaanderen. Als lezer maken we kennis met het
levensverhaal van Trudy Dehue, emeritus hoogleraar
wetenschapstheorie op het gebied van psychologie
en psychiatrie; Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek;
Machteld Huber, huisarts en grondlegger van ‘Positieve gezondheid’; Dirk de Wachter, psychiater; Wilma
Boevink, oprichter van de Herstelbeweging HEE
(Herstel Empowerment en Ervaringsdeskundigheid)
en Jim van Os, hoogleraar psychiatrie. De auteur slaagt
erin op basis van interviews met deze personen hun
eigen levensverhaal te reconstrueren. Zo lezen we over
drijfveren, valkuilen, persoonlijke crises en overwinningen en al het ander dat eenieder bewoog en heeft
gevormd. Deze persoonlijke zoektochten zijn prachtig
om te lezen, soms indrukwekkend, soms heel herkenbaar en bij iedereen zie je een vorm van persoonlijke
strijd en ontwikkeling die de persoon brengt tot waar

hij of zij nu staat. Telkens komen ook de vier dimensies
van het bestaan naar voren: de fysieke, de sociale, de
psychische en de spirituele dimensie. Al lezend ontstaat een beeld van wat de biografische dialoog vermag.
Na ieder interview volgt een persoonlijke analyse van
dit verhaal door de auteur. Hierbij aarzelt ze niet te
goochelen met namen als Nietzsche, en Jung en andere
denkers. Heel wat psychodynamische theorieën passeren
de revue. Ze gebruikt deze om haar visie rondom het
idee van de biografische dialoog te ondersteunen en te
ventileren.
In de palliatieve zorg wordt meer dan in de andere disciplines van de geneeskunde de nadruk gelegd op het
belang patiënt te benaderen vanuit de 4 dimensies. De
biografieën in dit boek betreffen geen palliatieve patiënten. Het boek illustreert mogelijkheden van de narratieve biografie die zeker kunnen meegenomen worden
bij de zorg van palliatieve patiënten. Zeker wanneer we
als hulpverlener willen inzicht krijgen in de fysieke, sociale, psychische en spirituele dimensie van deze patiënten.
Een aanrader voor al wie meer wil weten en/of doen
met de narratieve biografie en dit zowel als hulpverlener, coach/leidinggevende maar ook voor je persoonlijke
ontwikkeling.
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Memorandum: palliatieve zorg in tijden van COVID-19
De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV) ijvert voor palliatieve zorg voor iedereen. Tijdens de
voorbije COVID-19-golf ging alle aandacht naar de medisch-technische behandeling van COVIDpatiënten en het indijken van het virus. In die context verdween een palliatieve en totale zorgbenadering
naar de achtergrond: er was amper plaats voor de sociale, psychologische en spirituele ondersteuning
van palliatieve patiënten, zowel COVID als niet-COVID, en hun naasten.
Veel beslissingen vallen te begrijpen gezien de grote onzekerheid aan het begin van de crisis, de snelheid
waarmee gehandeld moest worden en het dreigende gebrek aan middelen, bedden en personeel.
Niettemin vraagt de FPZV om ook in coronatijden een kwaliteitsvolle palliatieve zorg te
garanderen voor alle patiënten, COVID en niet-COVID. Daarom formuleert de FPZV in de
voorbereiding op een mogelijke nieuwe COVID-golf een aantal aanbevelingen, gebaseerd op de
ervaringen en expertise van zorgverleners uit verschillende settings van de gezondheidszorg.
1. De FPZV vraagt om expertise uit de palliatieve zorg te betrekken in het beleid en de aanpak van de
coronacrisis, zowel op federaal, Vlaams en lokaal niveau als op het niveau van de individuele
zorgsettings (bv. de crisiscellen van ziekenhuizen).
a. Macroniveau: het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft COVID-19-teams en vijftien
mobiele teams infectieziektebestrijding opgericht (zie de leidraad Beheersen van COVID-19
heropflakkeringen. Een leidraad voor zorgraden van 14/07/2020). Het is noodzakelijk dat
palliatieve expertise vertegenwoordigd is in deze teams. We streven ernaar dat de draaiboeken
die momenteel ontwikkeld worden, aangevuld worden met dit aanbod.
b. Microniveau: ook in de individuele zorgsettings kan de bestaande expertise uit de palliatieve
zorg tijdens deze crisis vaker en beter benut worden, zowel voor het uittekenen van een
palliatief beleid als voor advies over individuele palliatieve patiënten. Ziekenhuizen kunnen
hun palliatieve support teams (PST’s) meer inschakelen en woonzorgcentra hun palliatief
referenten en palliatieve teams. Residentiële voorzieningen kunnen een beroep doen op de
expertise van de netwerken palliatieve zorg en de multidisciplinaire begeleidingsequipes
(MBE’s).
2. Medische expertise en de beschikbaarheid van de noodzakelijke materialen en middelen zijn
essentiële voorwaarden voor een kwaliteitsvolle palliatieve zorg.
a. Tijdens de crisis was er een gebrek aan medische ondersteuning in sommige woonzorgcentra.
De woonzorgcentra vragen op korte termijn garanties voor medische ondersteuning bij een
tweede golf. Op lange termijn vragen ze dat de medische ondersteuning van woonzorgcentra
structureel herbekeken wordt.
b. In verschillende zorgsettings, met name in de thuiszorg en de woonzorgcentra, was er tijdens
de crisis een tekort aan geneesmiddelen (vb. midazolam) en medische hulpmiddelen (vb.
zuurstof) om optimale comfortzorg te bieden aan palliatieve en terminale patiënten. Tot op
vandaag krijgen we regelmatig melding van lokale tekorten. Elke eerstelijnszone moet
afspraken maken met de lokale apothekers om te verzekeren dat essentiële medicatie voldoende
beschikbaar is, zowel voor de thuiszorg als voor de residentiële zorginstellingen.
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c. De beschikbaarheid van beschermingsmateriaal moet gegarandeerd zijn voor alle
zorgsettings, en dus ook de woonzorgcentra en de MBE’s. Enkel met het nodige
beschermingsmateriaal kunnen de zorgverleners van de MBE’s palliatieve patiënten thuis of in
residentiële zorginstellingen bezoeken. Deze bezoeken zijn cruciaal om lokale zorgverleners
en/of mantelzorgers te ondersteunen, specifieke palliatieve handelingen aan te leren en
continuïteit van de zorg te garanderen.
3. Zorg op maat en de autonomie van de patiënt zijn belangrijke pijlers binnen de palliatieve zorg.
Vroegtijdige zorgplanning schept een duidelijk kader voor zorgverleners, waardoor die minder
morele werkdruk ervaren en de zorg maximaal afgestemd kan worden op de wensen van de patiënt.
Het is daarom belangrijk dat men als voorbereiding op een COVID-heropflakkering het gesprek
over vroegtijdige zorgplanning aangaat met risicopatiënten. Zorgverleners in palliatieve zorg
hebben de nodige expertise in dergelijke gespreksvoering.
4. Palliatieve zorg is multidisciplinaire zorg en vergt teamwerk. Tijdens de recente crisis was
multidisciplinair overleg niet steeds mogelijk en werden vertrouwde teams noodgedwongen uit
elkaar gehaald om COVID-afdelingen te bemannen. Overleg en teamwerk zijn echter essentieel
voor de kwaliteit van de zorg en het welzijn van zorgverleners. Hiervoor moeten in de verschillende
zorgsettings de nodige tijd en middelen worden voorzien. Bovendien moeten draaiboeken voor een
nieuwe COVID-golf verzekeren dat multidisciplinaire samenwerking behouden blijft, bijvoorbeeld
door digitale hulpmiddelen in te schakelen als alternatief voor fysiek overleg.
5. Nabijheid is een belangrijke pijler in palliatieve zorg. Ondanks de inspanningen van ziekenhuizen
en woonzorgcentra konden veel palliatieve patiënten – zowel COVID als niet-COVID – de laatste
maanden geen bezoek ontvangen en afscheid nemen van hun dierbaren. Naast een gebrek aan tijd
en personeel is het tekort aan beschermingsmateriaal een belangrijke oorzaak. Maatregelen en
richtlijnen moeten steeds aandacht hebben voor het belang van bezoek voor palliatieve patiënten en
hun naasten. Dit zal altijd een evenwichtsoefening zijn tussen de minimale risico’s op besmetting
en verspreiding van het coronavirus enerzijds, en de maximale aandacht voor een menswaardig
afscheid anderzijds.

Besluit
De FPZV vraagt dat palliatieve expertise bij het beleid betrokken wordt op macro- en microniveau,
zodat er in alle zorgsettings voldoende medische ondersteuning, materiaal en medicatie is, er rekening
gehouden wordt met vroegtijdige zorgplanning en multidisciplinaire zorg en nabijheid mogelijk blijft.
Op die manier garanderen we ook in coronatijden een kwaliteitsvolle palliatieve zorg voor alle patiënten,
COVID en niet-COVID.
Contactpersonen
Christine De Cafmeyer – Directeur FPZV
christine.de.cafmeyer@palliatief.be
02 255 30 48 – 0495 59 84 09

Gert Huysmans – Voorzitter FPZV
gert.huysmans@skynet.be
0475 45 69 59
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ONDERSTEUNING MBE BIJ COVID-19

COVID-19 en de ondersteuning
van de Multidisciplinaire
BegeleidingsEquipe (MBE) PHA
BERICHT AAN ALLE PARTNERS VAN DE ELZ’S IN HET WERKINGSGEBIED

Bij deze COVID-19 pandemie legt het beleid terecht de
nadruk op ziektepreventie: voorkomen is beter dan genezen. Jammer genoeg zullen er altijd patiënten zijn die,
na besmetting, niet genezen en zelfs zullen overlijden.
Vanuit de organisaties voor Palliatieve Zorg vragen we
aandacht te besteden aan goede eindelevenszorg en stervensbegeleiding bij COVID-19 patiënten.
De multidisciplinaire begeleidingsequipe (MBE) van
PHA, actief in de werkingsregio van de zorgraad (ELZ),
blijft operationeel. Patiënten en hun naasten, huisartsen,
verpleegkundigen en andere hulpverleners in de eerste lijn kunnen blijvend beroep doen op de MBE voor
begeleiding, advies en ondersteuning en dit zowel in de
thuiszorg als bij de zorg in de WZC’s en de diverse thuis
vervangende initiatieven.
Wanneer de generalistische kennis en kunde van de
behandelende arts voor het leveren van palliatieve zorg
niet volstaat kan voor adequate pijn- en symptoomcontrole (benauwdheid, angst, delier, hoesten, misselijkheid …) een overleg met een van de equipeartsen van de
MBE georganiseerd worden.
Huisbezoeken blijven mogelijk mits in acht name van de
passende veiligheidsmaatregelen. Het telefonisch overleg blijft 24 uur op 24 mogelijk. Ook video-overleg (met
Skype, Teams, Zoom,…) kan georganiseerd worden.
Het uitlenen van hulpmiddelen en spuitdrijvers blijft
mogelijk evenals de bed-site-teaching bij de opstart van
een spuitdrijver.
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De MBE van PHA blijft beschikbaar bij zingevingsvragen, sociale en psychische problematieken bij het naderende levenseinde van en bij de patiënten, hun naasten
en de betrokken hulpverleners. Ondersteunende rouwzorg hoort hierbij.
Goede Palliatieve Zorg is een anticiperende zorg. Wij
adviseren om vroegtijdige zorgplanning (VZP) nu op
te nemen of eerdere gesprekken hierover te actualiseren.
Anticiperen is ook aandacht hebben voor de continuïteit
van de zorg en voorzien in de beschikbaarheid van de
eventueel nodige palliatieve medicatie.
Palliatieve Zorg is bij uitstek een multidisciplinaire
zorg. De MBE wil samenwerking stimuleren en behartigen. In deze COVID-19 tijden komt de nabijheid in
de verdrukking. Nabij en rond de patiënt willen we dit
nabij-zijn ondersteunen niet alleen voor de patiënt en
zijn naasten maar eveneens voor en bij alle hulpverleners.

Tine De Vlieger – Algemeen coördinator
Prof. Dr. Johan Wens – Voorzitter Raad van
Bestuur
Dr. Noël Derycke – equipearts
De MBE van Palliatieve Hulpverlening Antwerpen
is bereikbaar via 03 265 25 31

📱

VANUIT DE ONDERZOEKSWERELD

Auteurs: Peter Strang, MD, PHD*, Jonas Bergström, MD**, Staffan
Lundström, MD, PHD*. (1)
Study: Symptom relief is possible in elderly dying COVID-19 patients:
a national register study

Symptom relief is possible in elderly dying
COVID-19 patients: a national register study
Dries Robbens, Verpleegkundige – deskundige palliatieve zorg PHA

De pandemie rond covid-19 heeft gezorgd voor
angst bij het brede publiek en het zorgpersoneel.
In woonzorgcentra (WZC) en in ziekenhuizen
zijn alarmerende berichten verschenen over
grote groepen stervende patiënten met het
acuut respiratoir distress syndroom (ARDS). De
voorbije maanden is veel gepubliceerd rond de
symptoomklachten bij patiënten met covid-19 bij
ziekenhuisopnames. Op dit moment is er echter
weinig beschreven over de symptoomverlichting
bij stervende patiënten met covid-19. Het doel van
deze Zweedse studie is de kwaliteit van sterven
bij patiënten met covid-19 in ziekenhuizen en
WZC’s vergelijken met de kwaliteit van sterven
bij patiënten zonder covid-19. Uitgaande van een
nulhypothese zijn de doorbraaksymptomen en
symptoomverlichting vergeleken.

Methoden
Zweden beschikt over een landelijk kwaliteitsregister
palliatieve zorg (SRPC) om de kwaliteit van palliatieve
zorg tussen verschillende instellingen te kunnen vergelijken. Aan de hand van beschrijvend onderzoek zijn
karakteristieken uit het SRPC betreffende patiënten
die stierven met covid-19, hetzij in WZC of in ziekenhuizen, vergeleken met een cohort van een jaar voor de
pandemie. In deze studie ligt de focus op kortademig-

heid, angst, delier, doodsreutel en pijn. Hiernaast kijken
de onderzoekers welke medicatie er wordt gebruikt om
deze te verlichten. Ten slotte analyseert men de toediening van parenterale voeding/ vloeistoffen.

Resultaten
De patiënten met covid-19 waren ouder (p <0,05), en een
lager percentage waren vrouwen (p< 0,05). Het grootste
verschil in symptoomlast is kortademigheid. Significant
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meer patiënten met covid-19 hebben tijdens hun laatste
levensweek een doorbraak van kortademigheid ervaren
(p< 0,001). Bij 6% van de patiënten met covid-19 is deze
kortademigheid niet behandeld kunnen worden. In de
controlegroep is dit slechts 3%.
Opvallend zijn de verschillen in symptoomcontrole tussen ziekenhuizen en WZC. In vergelijking met de patiënten met covid-19 die gestorven zijn in ziekenhuizen
kwam deze kortademigheid in WZC minder vaak voor
(35% tegenover 73%, p<0,0001). Een volledige symptoomcontrole van kortademigheid was vaker mogelijk in
het WZC (42% tegenover 21%, p<0,01). Verder waren
symptomen als delier, angst en pijn beter behandelbaar
in WZC dan in ziekenhuizen. Interessant is dat parenterale vloeistoffen voor stervenden vaker voorgeschreven
werden in een ziekenhuis dan in een WZC (p<0,001).
Ook heeft de populatie een hogere leeftijd in WZC dan
in ziekenhuizen en komen er meer vrouwen voor. Er zijn
geen grote verschillen in voorschrijfgedrag van medicatie met uitzondering van anti-emetica (middelen tegen
braken). Deze zijn meer voorgeschreven in WZC dan in
ziekenhuizen (p <0,05).
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Conclusie
Deze eerste Zweedse resultaten over symptoomcontrole tijdens de stervensfase bij patiënten met covid-19
tekent voor de WZC een stevig contrast af tegenover
de anekdotische berichten van gekwelde patiënten die
stierven op de diensten intensieve zorgen in ziekenhuizen. In Zweedse woonzorgcentra is het gevreesde symptoom kortademigheid in de meeste gevallen volledig of
gedeeltelijk behandelbaar gebleken. De hypothese die de
onderzoekers stellen is dat de toediening van parenteraal
vocht, high-flow zuurstof en mechanische beademingstherapie in ziekenhuisopnames bij kwetsbare ouderen
het stervensproces mogelijks verlengt, uiteindelijk met
ernstigere symptomen en meer lijden tijdens de stervensfase.
In Zweden zijn mensen die in verpleeghuizen verblijven kwetsbare ouderen, met verschillende chronische
co-morbiditeiten en met een grote behoefte aan dagelijkse ondersteuning en begeleiding, terwijl palliatieve
zorgpatiënten met complexe symptomen en substantiële medische behoeften worden verzorgd in gespecia-
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liseerde palliatieve zorgdiensten. Zo vormen Zweedse
verpleeghuizen een vorm van lange termijnvoorzieningen voor personen die veel hulp nodig hebben
bij activiteiten in het dagelijks leven. Bovendien lijdt
naar schatting 60-70% aan cognitief falen of wordt
gediagnosticeerd met dementie. Over het algemeen
wordt een opname in een Zweeds verpleeghuis alleen
goedgekeurd als zes tot acht huisbezoeken per dag niet
voldoende zijn om in zijn of haar eigen huis te wonen.
Hierdoor verschilt de bevolking die door covid-19
sterft in ziekenhuizen en verpleeghuizen in Zweden,
in ieder geval wat betreft leeftijd en kwetsbaarheid. De
onderzoekers besluiten dat door deze kwetsbaarheid
ouderen reeds in een eerste fase na een besmetting met
covid-19 overlijden, nog voor de symptomen van een
acuut respiratoir distress syndroom (ARDS) zich kunnen ontwikkelen. De symptomen in de stervensfase
zijn hierdoor beter onder controle in het WZC dan in
het ziekenhuis.

Aanbevelingen voor de praktijk
Om een uitspraak te doen of deze cijfers ook voor België
kunnen gelden lijkt het nuttig om de organisatie van
ouderenzorg te vergelijken tussen België en Zweden.
In Zweden lijken oudere zorgbehoevende mensen langer thuis te blijven wonen waardoor de bewoners die
effectief worden opgenomen mogelijk kwetsbaarder
zijn dan de gemiddelde bewoner die in België in het
WZC verblijft.
In België bestaan er ook gespecialiseerde palliatieve
zorgeenheden. Het is slechts een uitzondering dat
bewoners vanuit een WZC worden getransfereerd
naar een gespecialiseerde palliatieve zorgeenheid. Palliatieve zorg is in België geïncludeerd in het WZC
zelf (2). Zweedse ziekenhuizen hebben voornamelijk
artsen en geregistreerde verpleegkundigen, terwijl het
overgrote deel van het personeel in verpleeghuizen (>
90%) bestaat uit assistent-verpleegkundigen en slechts
voor een klein deel uit geregistreerde verpleegkundigen.
Deze situatie lijkt vergelijkbaar met België, waar deze
verhouding van zorgpersoneel ook zo is georganiseerd.
Indicatoren zoals personeelsbezetting, onderwijsniveau, kennis over palliatieve zorg zijn in deze studie
niet weergegeven, waardoor een volledig betrouwbare
vergelijking met België onmogelijk is.

Om een sluitende uitspraak te doen over de kwaliteit
van sterven in WZC en ziekenhuizen bij personen met
covid-19 in België is vergelijkbaar onderzoek binnen de
Belgische context nodig. De resultaten uit deze studie
stellen wel dat de betere symptoomcontrole bij ouderen tijdens het sterven met covid-19 mogelijk te wijten
kan zijn aan frailty. Hierdoor kunnen we stellen dat een
kwaliteitsvolle stervensbegeleiding van bewoners met
covid-19 in het WZC zeker mogelijk is. Vroegtijdige
zorgplanning en kwaliteitsvolle palliatieve zorg blijken
hierin essentiële onderdelen te zijn.

Kwaliteit van het onderzoek

Quality assessment tool for quantitative studies (3, 4)

Selectiebias: 		
Studie design: 		
Confounders: 		
Blindering: 		
Datacollectie: 		
Withdrawals: 		

matig
matig
sterk
matig
matig
sterk

Conclusie: 		

sterk
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DE WEBSHOP
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De digitale weg:
de webshop
Isabel Heylen – Communicatiemedewerker PHA

In het vorige nummer van Info-PHA stelden we met veel enthousiasme onze nieuwe huisstijl en
hedendaagse website voor. In deze editie focussen we ons op één van de onderdelen van de website:
onze nieuwe webshop. Hier kan u op een eenvoudige en snelle manier boeken en/of opleidingen
aankopen.
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Om tegemoet te komen aan een wereld die digitaal geënt
is, startte Palliatieve Hulpverlening Antwerpen met een
webshop. Vermits er een aantal maanden geleden een
update van de website in de pipeline zat, kon er op een
efficiënte manier een webshop worden geïntegreerd
waarin dit proces van boeken en opleidingen bestellen
kon worden opgenomen. Het doel hiervan is om de aankoop van boeken of opleidingen nog gestroomlijnder te
laten verlopen. Waar er vroeger een mail werd gestuurd
naar onze administratie en er een overschrijving moest
gebeuren op onze bankrekening, was er een uitdrukkelijke wens om dit proces onder de loep te nemen, te
vereenvoudigen en te moderniseren. De webshop biedt
daarom een oplossing om deze werkwijze te simplificeren en kent een aantal voordelen zowel voor de gebruiker
als voor de administratie.
• U krijgt in één oogopslag alle beschikbare boeken en
opleidingen te zien.
• Zijn er opleidingen volzet of afgesloten? Dan is dit
merkbaar in het overzicht.
• De vereenvoudiging zal ervoor zorgen dat, zowel
voor de administratieve verwerking als voor de aanvrager, alles een pak efficiënter kan gebeuren.
• Zowel de aanvrager als de administratie krijgen
onmiddellijk een melding van inschrijving. Achteraf
kunnen alle inschrijvingen per vorming in één lijst
worden gegenereerd waardoor er geen gegevens verloren kunnen gaan.
• We schakelen heel wat tussenstappen uit het verleden uit en komen tot een gebruiksvriendelijkere
manier van inschrijven of aankopen.

PHA,… Deze worden voorzien van
een link die naar onze webshop verwijst.
Scan hiernaast met uw smartphone de
QR code. U komt dan automatisch op
onze webshop terecht.

Hoe bestelt u iets via onze webshop?

Vervolgens kiest u de vormingen waar u zich voor wil
inschrijven. Zijn er meerdere deelnemers die u wenst
in te schrijven? Dat kan! U voegt het aantal deelnemers
toe door op de + knop te klikken. U kan uw product

Via een aantal kanalen trachten we ons aanbod weer te
geven: onze website, sociale media, nieuwsbrief, Info-

Als u rechtstreeks via onze website komt, kan u bovenaan
in de hoofding de knop “Webshop” terugvinden.

Eens u in onze webshop bent, krijgt u een overzicht van
alle vormingen en boeken. U kan in onze digitale winkel
ook filteren. Wenst u enkel de opleidingen te raadplegen
dan kan u aan de linkerkant van uw scherm “Vormingen”
aanduiden.

DE WEBSHOP

of inschrijving daarna automatisch toevoegen aan het
winkelmandje door op de gele knop onderaan te klikken.

Bent u klaar? Dan kan u bovenaan op het icoontje van
het winkelmandje klikken. U krijgt dan een overzicht
van de gekozen boeken en/of opleidingen. Om verder
te gaan klikt u onderaan op de knop “Doorgaan naar
afrekenen”. Hier vult u de gevraagde gegevens in. Wenst
u een factuur? Dan vragen wij u uitdrukkelijk om alle
correcte facturatiegegevens zorgvuldig in te vullen.
Zijn er nog andere bemerkingen die u ons wil meegeven? Dan kan dit in het vak “Extra notitie”.
Heeft u voor een vorming meerdere personen ingeschreven, dan kan u hier hun gegevens invullen. Vermits er in de
toekomst meer en meer vormingen online zullen doorgaan,
is het belangrijk om het juiste e-mailadres in te vullen van
diegene(n) die de vorming zal/zullen volgen. De uitnodiging met hierin de link naar de digitale lesomgeving zal
immers naar het opgegeven mailadres worden gestuurd.
Bent u klaar met alle gegevens in te vullen, dan kan u
uw bestelling plaatsen. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar een online betaalpagina. U rekent af en
ontvangt een bevestigingsmail.

Online vormingen
Covid-19 heeft ons doen laten nadenken over de vorm
van lesgeven. Daar waar vroeger onze vormingen in
een gezamenlijke fysieke ruimte doorgingen, zijn we
genoodzaakt om de veiligheid te garanderen en bieden
we enkele vormingen via een webinar aan. Deze zullen
op het werk of thuis via de computer gevolgd kunnen
worden. Degenen die zich ingeschreven hebben ontvangen enkele dagen voor aanvang een mail met hierin een
link. Deze zal doorlinken naar een online platform waar
de vorming zal doorgaan. Bijkomend voordeel van deze
manier van lesgeven is dat een verplaatsing niet noodzakelijk is. Hierdoor kan eventueel fileleed vermeden
worden en kan er tijdswinst ontstaan.
Daarnaast hebben we een eerste online vorming op onze
website geplaatst, namelijk de wilsverklaring inzake mijn
gezondheidszorg en levenseinde. In dit filmpje worden
al uw vragen over dit document beantwoord. Een online
vorming zoals die van de wilsverklaring kan u bekijken wanneer u dit
wenst en herbekijken op uw eigen
tempo.
Scan de QR code hiernaast met uw
smartphone en bekijk de online vorming “Wilsverklaring inzake mijn
gezondheidszorg en levenseinde”.

Vormingen in de fysieke wereld
Wanneer vormingen in de fysieke wereld terug mogen
en kunnen doorgaan, zal ook de manier van aanmelden
wijzigen. De bevestigingsmail zal namelijk een QR code
bevatten. Het is belangrijk om deze mail af te printen en
mee te nemen of te tonen op uw smartphone bij aanvang
van de vorming. Wij zullen deze code dan scannen en
hiermee uw aanwezigheid kunnen bevestigen. Indien u
dit niet kan voorleggen, kunnen wij u helaas geen toegang verlenen.

De bestelling van boeken
verloopt via dezelfde werkwijze. Echter heeft u hier
nog de optie om de bestelde
boeken te komen ophalen
op het kantoor van PHA
op werkdagen tussen 9.0017.30u of u maakt de keuze om ze door PHA te laten
opsturen.

Benieuwd naar onze webshop? Scan dan deze QR
code met uw smartphone
en bekijk ons aanbod.
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WIE IS WIE ?

Het team van PHA bestaat uit 10 verpleegkundigen,
2 equipeartsen, 1 vrijwilligerscoördinator,
3 administratieve medewerkers, 1 klinisch
psychologe, 1 communicatiemedewerker
en 1 algemeen coördinator.
Maar wie zijn deze mensen? Wie is er dagelijks met de
netwerkopdrachten en de MBE-taken bezig, wie krijgt u aan
de lijn als u ons belt en wie ziet u op huisbezoek bij de patiënten?
In INF -PHA stellen we elke keer enkele teamleden van ons topteam aan u voor.

Vital
Vanassche

Verpleegkundige
Vital is de “ouderdomsdeken”
bij de verpleegkundigen. Zo
zit hij ook in de winter van
zijn carrière.
Hij is sedert februari 2000 in dienst bij PHA. Hij heeft
in de afgelopen 20 jaar een mooie evolutie meegemaakt
in de palliatieve zorg, op het gebied van pijn- en symptoombeleid, het aantal aanmeldingen die gestaag stegen,
de wetgeving rond het levenseinde enzovoort.

Tine
De Vlieger

Algemeen coördinator PHA
Op 1 november 1997 vervoegde Tine het team van
PHA als verpleegkundige
voor het ondersteunen van
de zorg van palliatieve thuispatiënten. Werken aan
levenskwaliteit, kwaliteitsvolle zorg als deel van een
team was wat haar aantrok. Haar overtuiging dat verbinding en samenwerking tussen mensen heel belangrijk
is, werd een ervaring. De zieke in zijn eigen kracht en
waardigheid laten. De vertrouwde zorggevers bijstaan
met advies en bereikbaarheid om dit te realiseren.
Als snel werd zij binnen PHA uitgedaagd als teamcoördinator deskundigheidsbevordering. Één van de
opdrachten van PHA om vanuit een interdisciplinair
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Als verpleegkundige is hij ooit gestart in een psychiatrisch
centrum om dan zijn werkgebied te verleggen naar verschillende woonzorgcentra met specifieke interesse voor
mensen met dementie. Het is ook hier dat hij in contact is
gekomen met PHA.
Vital is erg geboeid in de familiecontexten en familiesystemen waarmee hij in contact komt tijdens de huisbezoeken.
Hij heeft ook een eigen mooie stijl om zijn ervaringen te
delen tijdens vormingen.
Om zijn persoonlijke balans goed in evenwicht te houden, vult hij zijn vrije tijd in met tuinieren, brood bakken,
natuur- en landschapsfotografie en af en toe een lekker
wijntje te proeven.

perspectief overlegplatformen op te richten, het vormingsbeleid en- aanbod gestalte te geven. Naast het
ondersteunen van de zorg van patiënten begon Tine
voordrachten en vormingen te geven.
In de zomer van 2003 werd ze algemeen coördinator. In
deze functie krijgt ze de opdracht om niet alleen palliatieve zorg in Antwerpen te bepleiten maar ook om PHA
als dé organisatie in Antwerpen voor ondersteuning en
opleiding in palliatieve zorg voort te zetten en steviger
te maken. Met het veranderende zorglandschap blijft tot
op vandaag haar motivatie en gedrevenheid groot om
samen met een topteam deze opdracht te bestendigen.
Tine is licentiate in de medische-sociale wetenschappen
en zorgbeleid. Ze heeft opleidingen en stages gevolgd in
binnen- en buitenland. Ze is 8 jaar bestuurder geweest
bij het EAPC en er nog steeds actief lid. Ze zit in verschillende experten groepen, jury’s en is gastdocent.

# WIJROUWENMEE

Wij rouwen mee
bron

want je verdriet hoeft niet in quarantaine
https://wijrouwenmee.be

#wijrouwenmee is een initiatief van de Coronadenktank (www.coronadenktank.be) en wil steun
en troost bieden in deze moeilijke dagen. Want je verdriet hoeft niet in quarantaine.

"De dood wacht niet tot de maatregelen voorbij zijn. Mensen missen
laatste momenten van samenzijn. Deze komen nooit meer terug. De
herinnering aan die laatste momenten van het leven blijven
nabestaanden een leven lang bij en hebben vaak een bijzondere
betekenis."
Manu Keirse

Als je iemand verliest, is het troostend om samen met
familie en vrienden afscheid te kunnen nemen. Dat
kan nu niet. Afscheid nemen is in tijden van corona en
afstand houden extra moeilijk. We moeten op zoek naar
andere manieren van afscheid, troost en verbinding.
Hoe kan je een afscheid op afstand toch dichterbij brengen? Wat kan je als familielid of vriend doen? Welke
mogelijkheden zijn er om in deze periode van afstand

toch nabijheid te brengen? Op die vragen vind je een
antwoord op deze website.

Verbondenheid
Bij een afscheid put je vaak kracht uit de mensen die
rondom je staan. Het troostend gebaar van een aanraking, het persoonlijke contact van je omgeving in deze
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moeilijke tijd vallen nu weg. Hoe kan
je toch verbondenheid creëren? Hoe
kan je elkaar troosten en steunen?
Organiseer een verbindend moment.
Er mogen maar een
beperkt aantal mensen naar de afscheidsviering. Er zijn manieren
om toch verbinding te maken en te vinden. Enkele voorbeelden zijn foto’s maken
en die delen, naar een plek wandelen waar
de persoon graag kwam, thuis je eigen
ritueel houden of een moment afspreken
waarop iedereen op zijn eigen plek een
kaars of kampvuur laat branden. Op
hetzelfde moment aan je dierbare denken
creëert verbondenheid.
Plan een extra viering op een later moment. Op
een afscheidsviering kan je verdriet en troost delen. Je
eert en viert de overleden persoon. Plan een extra viering
op een later moment. Gebruik de foto’s en teksten die je
verzamelde om deze viering mee vorm te geven. Denk
na over speciale plaatsen of rituelen om deze viering bijzonder te maken.
Maak een online herdenkingspagina. In een paar
stappen maak je een herdenkingspagina, met mogelijkheden om verdriet te delen, elkaar te troosten en te steunen. Vrienden en familie kunnen een bericht of foto’s,
video’s en teksten delen.
Maak een herinneringsdoos of een herinneringsboekje. Stop er kaartjes, brieven, tekeningen prullaria …
in. Maak dit zichtbaar vanuit je eigen creativiteit. Bouw
je doos of boekje stap voor stap op. Neem je tijd hiervoor
en denk goed na wat voor jou belangrijk is. Zo kan het
maken van de doos al een manier zijn om je verdriet
te verwerken. En het is uiteraard een uitstekend instrument om later vast te nemen; op het moment dat jij of je
familie het nodig hebt.
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Zorg goed voor jezelf. Knuffel de mensen die deel
uitmaken van je gezin, die rondom je zijn. Haal samen
anekdotes op. Maak en bied ruimte om te lachen, te
wenen, om dankbaar te zijn voor wat was, voor de pijn.
Neem tijd voor jezelf om stil te staan bij wat deze per-

soon voor je betekende. Maak
ruimte voor je verdriet. Tekeningen of muziek kunnen hier ook
bij helpen.

Troost bieden
Handen schudden en een
knuffel geven met mensen
buiten je gezin kan nu niet.
Probeer op een andere manier
troost te bieden.
Schrijf een brief. Woorden kunnen ontzettend veel troost bieden. Schrijf een
brief naar de familie. Het doet goed te
lezen dat je dierbare geliefd is en gewaardeerd wordt. Vermeld wat je bij de rouwende waardeert.
Maak een troostdoos. Maak een troostdoos
en bezorg die aan de familie. In de doos kan je bijvoorbeeld een kaartje, een foto, thee of koffie stoppen. Er zijn
heel veel mogelijkheden om dat te doen.

Afscheid nemen
Vraag of het mogelijk is om foto’s of beelden te (laten)
maken van je dierbare. Bespreek dit met de begrafenisondernemer. Dit kan later belangrijk zijn in je rouwproces.
Ook het groeten kan je op afstand. Bespreek met de
begrafenisondernemer wat er mogelijk is. Eventueel kan
je dit ook streamen.

Afscheid vieren
Een afscheidsviering moet in beperkte kring. Er zijn
slechts 15 personen toegelaten. Soms heeft de begrafenisondernemer een eigen camera. Vraag of hij of zij
de viering kan streamen via internet, of kan opnemen.
Met Praatbox.be is het mogelijk om dat afscheid te
delen met vrienden en familie thuis.
Praat over het leven. Deze periode zet dingen op
scherp, confronteert ons met vragen waarvan we dachten dat we ze nooit zouden stellen. Deze periode doet
ons ook stilstaan bij wat écht is, bij wat belangrijk is.
Maak tijd en ruimte om met je familie en vrienden te
praten over het leven en over afscheid. Over dingen die

# WIJROUWENMEE

jullie belangrijk vinden, over woorden die je blij maken,
over herinneringen die je blij maken, over momenten
van verdriet en spijt.

Betrek kinderen en jongeren
Afscheid nemen kan ook voor kinderen en jongeren een
ingrijpend gebeuren zijn. Geef duidelijke informatie, aangepast aan hun leeftijd. Erken hun verdriet en hoe zij met
de situatie omgaan. Want dat is voor iedereen anders. Geef
hen de nodige tijd. Tegelijk kan dit een bijzonder moment
zijn om iets te leren over verdriet, troosten en getroost

worden. Betrek hen bij het afscheid. Dit kan bijvoorbeeld
door hen te betrekken bij verbindende momenten (laat
hen een tekening maken, een tekst voorlezen, een lied
zingen, een steen beschilderen, een kaars branden, bellen
blazen, iets vertellen…), een boom of bloemen te planten
in de tuin, samen een geschenkdoos te maken en te zorgen
voor foto’s, teksten, beelden … die ze achteraf terug kunnen bekijken of beluisteren als ze dat wensen.
Alle informatie vind je op de website
www.wijrouwenmee.be

Online opleiding

De wilsverklaring
Hebben jij, jouw familie of vrienden, jouw bewoners of patiënten hulp nodig bij het invullen van de
Wilsverklaring inzake mijn gezondheidszorg en levenseinde? PHA heeft een online opleiding gemaakt waarin
al je vragen over dit document worden beantwoord. U
kan deze op onze website www.pha.be terugvinden of
scan onderstaande QR code.
Vragen als Hoe moet ik dit invullen? Waar moet ik dit bewaren? Hoe lang is het geldig? worden hier allemaal
beantwoord. In deze online opleiding lichten we elk onderdeel apart toe.
Iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle gezondheidszorg, ook aan het levenseinde. Iedereen denkt weleens na
over zijn levenseinde, over wat hij graag wil, zoals bv. zo lang mogelijk thuisblijven, en over wat hij niet meer
wil, zoals bv. kunstmatige voeding krijgen of beademd worden. In sommige situaties kan je zelf niet meer
aangeven wat je keuzes zijn, omdat je wilsonbekwaam bent geworden door coma, door een mentale beperking,
door verwardheid enzovoort. Wat wil je nog van behandelingen en wat wil je niet meer, als je het zelf niet meer
kan zeggen en er gebeurt iets met je?
Het is dus belangrijk dat de zorgverleners en je naasten weten wat je in een bepaalde situatie wel en niet meer
wenst. Bespreek op tijd je verlangens en als je dat wil, dat kan je deze wensen
schriftelijk vastleggen in een wilsverklaring.
Scan hier de QR-code met uw smartphone om onze online opleiding
rond de Wilsverklaring te bekijken.
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VROEGTIJDIGE PALLIATIEVE ZORG EN PHA

Vroegtijdige Palliatieve Zorg
en PHA, 2 handen op 1 buik
Prof. dr. Annelies Janssens – Coördinator thoraxoncologie, Longart-oncoloog UZA

Mede namens het team thoraxoncologie UZA:
Jo Raskin, Charlotte De Bondt, Reinier Wener,
Marnix Lebeer, Kathleen Forceville, Michele
Vankrunkelsven, Melanie Van Bogaert

Wat is Vroegtijdige Palliatieve Zorg
Om een mooie Nederlandstalige versie te vinden van
de definitie van Vroegtijdige Palliatieve Zorg (VPZ),
google ik ‘Vroegtijdige Palliatieve Zorg’. Tot mijn verbazing komt alleen ‘Vroegtijdige Zorgplanning’ naar
boven. Het woord PALLIATIEF wordt hierbij compleet genegeerd, mooi weggepoetst. Op zich zou het
natuurlijk niet mogen verbazen. Het blijft een moeilijk
en beladen woord, ‘PALLIATIEF’, zowel bij hulpverleners als bij patiënten. Dit is hier nog maar eens een
mooi voorbeeld van.
Net begonnen met schrijven en hier komt al onmiddel-
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lijk hét struikelblok naar boven. Is het dan beter om de
term ‘Vroegtijdige Zorgplanning’ te gebruiken? Er zijn
zeker argumenten die deze visie ondersteunen. Maar wat
doe je dan als een palliatief statuut of palliatieve premie
dient aangevraagd te worden? En als je patiënten wil
doorverwijzen naar PHA, wat doen we met de ‘P’?

VROEGTIJDIGE PALLIATIEVE ZORG EN PHA

Misschien begint het opstarten van een VPZ-traject
met uitleggen wat men bedoelt met het woord ‘PALLIATIEF’ om zo vooroordelen te voorkomen.
Dit brengt me dus terug tot de vraag. Wat is Vroegtijdige Palliatieve Zorg (deze keer zonder Google of ander
opsporingswerk dan maar)? Hiermee bedoelt men het
aanbieden van holistische zorg waarbij naast de patiënt
ook zijn belangrijke naasten worden betrokken. Deze
2 aspecten maken een fundamenteel verschil met de
dagelijkse oncologische zorg waarin de tumor van de
patiënt en de (neven)werking(en) van chemotherapie
of immunotherapie of doelgerichte therapie centraal
staan. Inderdaad, ook deze therapieën maken deel uit
van VPZ. Het probleem hierbij is dat er vaak te veel
nadruk ligt op deze behandelingen met geen tot weinig
oog voor palliatieve/holistische zorg. Om hier beter aan
tegemoet te komen, werd in het UZA het palliatief luisteruur geïntroduceerd waarbij de huisarts en PHA een
belangrijke rol spelen (1).

kan afgewacht worden om te starten met VPZ. Je voelt
duidelijk aan dat de timing moeilijk blijft. Het lijkt vaak
dat we of te vroeg of te laat VPZ aanbieden. Je kan ook
de Identificatie Schaal van de Palliatieve Patiënt (PICT)
gebruiken om patiënten te identificeren (www.palliatief.be/PICT) die start met de Surprise Question en dan
verder gaat op basis van frailty symptomen.

Het Palliatief Luisteruur in het UZA,
een continu proces

Wie komt in aanmerking?
In principe komen alle patiënten die een palliatieve, dus
niet geneesbare, ziekte hebben in aanmerking. Onderzoek
heeft aangetoond dat hoe vroeger je VPZ start, hoe beter
de overleving is en hoe meer baat de patiënt hierbij heeft
(2,3). Hoe gaat dit praktisch in zijn werk? Alle palliatieve
patiënten van in het begin van hun ziektetraject VPZ aanbieden, is moeilijk haalbaar. Daarom wordt de Surprise
Question gebruikt om patiënten te identificeren. “Zou u
verbaasd zijn als deze patiënt binnen het jaar is overlijdt?”
Indien het antwoord “nee” is, kan VPZ gestart worden.
Als longarts-oncologen behandelen we vaak patiënten
met uitgezaaide longkanker. Tot voor kort was de gemiddelde overleving voor deze patiëntengroep 10 maanden.
Dit betekende dat al deze patiënten in principe in aanmerking komen voor een vroegtijdig palliatief zorgtraject,
vanaf de diagnose. Sinds het tijdperk van de immunotherapie zien we dat een aantal patiënten duidelijk langer leven. De toekomst zal uitwijzen wat de gemiddelde
overleving wordt bij deze patiënten sinds de introductie
van immunotherapie. De “surprise question” blijft handig,
maar bij patiënten die goed reageren op immunotherapie
maken we nu ook gebruik van de dubbele “surprise question”. Naast de vraag “Zou u verbaasd zijn indien deze
patiënt binnen het jaar overlijdt?”, indien het antwoord
“nee” is, (want denk aan de mediane overleving) vragen
we ons ook af: “Zou u verbaasd zijn als deze patiënt over
een jaar nog leeft”. Indien het antwoord ook hier ‘nee’ is,

Om tegemoed te komen aan de noden van VPZ werd
in het UZA het Palliatief Luisteruur gestart. Dit is een
multidisciplinaire raadpleging met de focus op holistische zorg waarbij ook de mantelzorger(s) wordt betrokken (4).
Het eerste gesprek is in principe met de longarts of
oncoloog. De bedoeling is om zo aan te tonen dat dit
traject geïntegreerd is in de dagdagelijkse oncologische
zorg. Dit is een belangrijk signaal: systemische therapie
én VPZ gaan samen. Dit eerste gesprek verloopt in principe volgens een vast stramien. Er wordt eerst uitgelegd
wat VPZ inhoudt, het woord ‘palliatief ’ wordt uitgesproken en in de juiste context geplaatst. Daarna wordt, door
gebruik te maken van de toekomstige wijs, gevraagd of
de patiënt een gesprek wil over de zorg die hij wenst
bij het levenseinde. Over het algemeen zijn de meeste
patiënten en mantelzorgers bereid om hierover te spreken. Doordat dit gesprek, geleid door een professional, in
het bijzijn gebeurt van belangrijke familieleden, zorgt dit
voor een dialoog tussen de patiënt en familie en dit geeft
vaak rust. Men weet dat erover gesproken kan worden en
wat er is gezegd. Meestal is dit eerste gesprek voornamelijk informatief: er is bv. veel onwetendheid over het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie. Wat moet
er in orde gebracht worden? Ook de DNR-code wordt
besproken (in principe geen reanimatie, geen intubatie,
geen opname op intensieve zorg).
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Figuur 1 Voorbeeld transmuraal zorgtraject

Figuur 2

Daarna is het de bedoeling om op bepaalde tijdstippen
deze gesprekken verder te zetten/verdiepen vanuit verschillende gezichtsvelden. Om holistische zorg aan te
bieden, worden afspraken gemaakt met de psycholoog,
sociaal werker, pijnarts indien nodig en palliatieve arts
van het palliatief supportteam. De verpleegkundig traject begeleider houdt het overzicht en begeleidt de patiënt en familie gedurende heel het ziekte traject.

te komen voor toediening van systemische therapie op
het dagziekenhuis. Om dit traject zo kort en eenvoudig mogelijk te houden werd bloedname thuis geprikt.
Symptomen werden online bevraagd (dit zijn de welgekende PROs: Patient Reported Outcomes) zodat de
dag voordien systemische therapie werd voorgeschreven.
Deze beslissing gebeurde dus ‘op papier’. De patiënt
zelf werd uiteraard nog gezien om het definitief fiat te
geven aangaande de behandeling. Mantelzorgers werden gevraagd niet mee te komen, tenzij een belangrijk
gesprek plaats vond. U ziet dat er hierdoor weinig tot
geen oog was voor holistische zorg. Een ander probleem
dat zich stelde tijdens de COVID-19 pandemie was
het feit dat gehospitaliseerde patiënten geen bezoek
mochten ontvangen. Een palliatieve opname zonder de
aanwezigheid van belangrijke naasten, is een beproeving voor zowel de patiënt als zijn naaste. Het leek ons
daarom belangrijk om zulke opnames te vermijden door
‘fragiele’ patiënten tijdig te identificeren en PHA in te
schakelen. Alle betrokken artsen én verpleegkundigen
werden aangespoord om hier oog voor te hebben en
de PICT schaal te gebruiken. In principe zou dit altijd
moeten gebeuren, maar deze pandemie werd aangegrepen om de ‘awareness’ van het belang van VPZ aan te
scherpen bij de (para)medici. Door PHA te contacteren
was het mogelijk om holistische zorg thuis aan te bieden
en palliatieve opnames in het ziekenhuis te vermijden/
verminderen. Waarvoor dank!

Transmurale zorg
Het is uiteraard belangrijk dat deze holistische benadering van begin tot eind wordt aangeboden (zie figuur 1).
Hiervoor is een goede samenwerking tussen de ziekenhuissetting en de thuiszorg/situatie nodig (de huisarts,
PHA en thuisverpleging), anders blijft er een ‘bruuske’
overgang en kan men niet spreken van een geleidelijke
overgang zoals nu ‘standard of care’ zou moeten zijn.
Dit blijft tot op heden een moeilijk punt (waar we
aan werken). De eerste maanden van het ziekte traject
komen de patiënten regelmatig naar het ziekenhuis voor
hun behandeling waardoor ze geneigd zijn minder (en
vaak helemaal niet meer) naar de huisarts te gaan. Het is
vaak pas vanaf het moment dat de systeemtherapie wordt
gestopt, dat de patiënt terug naar de huisarts gaat. Door
dit gegeven, wordt alsnog een bruuske overgang gecreëerd tussen de systeemtherapie en de palliatieve zorg (zie
figuur 2). We hopen in de toekomst hier verandering in
te brengen door gebruik te maken van een elektronisch
platform. Transmurale zorg met vroegtijdige samenwerking tussen het ziekenhuisteam en het thuisteam, kan
palliatieve zorg beter integreren in de oncologische zorg.
Op dit moment bestaat deze transmurale zorg uit (sporadische) telefonische contacten.

Tijdens de COVID-19 pandemie
Tijdens de COVID-19 pandemie verkregen we een ‘vertechnisering’ van de zorg op de dienst oncologie. Patiënten werden geadviseerd om alleen naar het ziekenhuis

26

EINDNOTEN
(1) Janssens A, Teugels L, Kohl S, et al. Practical Tools for implementing early palliative care in advanced lung cancer. Eur
Resp J. 2016; 47: 1010-12.
(2) Temel et al. Early palliative Care for patients with non-smallcell lung cancer. NEJM 2010; 363:733-42
(3) Bakitas et al. Early Versus Delayed Initiation of Concurrent
Palliative Oncology Care: Patient Outcomes in the
ENABLE III Randomized Controlled Trial. J Clin Oncol
2015; 33:1438–45

MANTELZORGSTATUUT

bron

Mantelzorgstatuut
Vlaams Expertisepunt Mantelzorg
www.mantelzorgers.be

In dit artikel wordt de wet betreffende de erkenning van de mantelzorger toegelicht.

WAT HOUDT HET
MANTELZORGSTATUUT IN?


Achtergrond

Op 12 mei 2014 werd de wet betreffende de erkenning
van de mantelzorger die een persoon m
 et een grote zorgbehoefte bijstaat goedgekeurd, het zogenaamde ‘mantelzorgstatuut’. Verschillende aspecten die nodig zijn
om de wet in de praktijk te brengen ontbraken echter,
waardoor de erkenning uitbleef. Op 26 april 2019 werd
een nieuw wetsvoorstel aangenomen in verband met dit
mantelzorgstatuut. Deze wet ging in op 1 oktober 2019,
maar kan pas uitgevoerd worden op 1 september 2020
omdat de nodige Koninklijke Besluiten ontbraken.
Vanaf 1 september 2020 kan je als mantelzorger een
officiële erkenning aanvragen. Deze erkenning bestaat
eigenlijk uit twee types erkenningsattesten.

Algemeen erkenningsattest

Dit is een algemene erkenning van de mantelzorger.
Geldigheid en beperkingen? Het attest is na aanvraag
geldig tot het wordt stopgezet. Er staat geen beperking
op het aantal erkennende mantelzorgers dat de zorgvrager mag hebben.
Voorwaarden:
• De geholpen persoon heeft zorg en ondersteuning
nodig omwille van zijn/haar hoge leeftijd, gezondheidstoestand of handicap en verblijft in België.
• De mantelzorger biedt regelmatig hulp en/of ondersteuning op een niet-professionele basis.
• De mantelzorger houdt rekening met de noden en
wensen van de geholpen persoon.
• De mantelzorger heeft een vertrouwensrelatie of een
nauwe affectieve of geografische relatie met de geholpen persoon.
• De mantelzorger is ingeschreven in het bevolkings- of

vreemdelingenregister en verblijft in België.
• Er is minstens één professionele zorgverlener die de
mantelzorger bijstaat in de zorg. 

De erkenning met het sociaal voordeel

Deze erkenning kan je als mantelzorger aanvragen als je
mantelzorgverlof wil aanvragen.
Opgepast! Vraag deze erkenning pas aan op het
moment dat je zeker bent dat je het mantelzorgverlof
wil opnemen. De erkenning is maar 1 jaar geldig en
het aantal mantelzorgers is beperkt tot drie per
zorgvrager.
Voorwaarden:
Voor de mantelzorger:
• De mantelzorger is ingeschreven in het bevolkings- of
vreemdelingen register en verblijft in België
• De mantelzorger geeft doorlopend of regelmatig hulp
en zorg aan de zorgvrager. En dat voor minstens 50
uur per maand of 600 uur per jaar.
• De mantelzorger heeft een vertrouwensrelatie met de
persoon voor wie hij/zij zorgt en geeft die zorg niet
vanuit een beroep of als vrijwilliger.
• De mantelzorger houdt rekening met de noden en
levenswensen van de zorgvrager.
• Er is minstens één professionele zorgverlener die de
mantelzorger bijstaat in de zorg.
Voor de zorgvrager:
• De zorgvrager verblijft in België.
• De zorgvrager verblijft niet in een residentiële setting,
zoals een woonzorgcentrum of voorziening voor personen met een handicap.
• De zorgvrager voldoet aan een aantal medische criteria. Wat wil dat zeggen?
• Bij meerderjarige (ouder dan 21 jaar) zorgvragers
moet je ten minste 12 punten op de graad van zelfred-
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zaamheid voor de integratietegemoetkoming scoren.
Die vaststelling kan gebeuren door de FOD Sociale
Zekerheid, Medex of de adviserend arts van het ziekenfonds.
• Veel zorgvragers hebben al een vaststelling van
zorgbehoefte laten uitvoeren. In bepaalde gevallen
hoef je geen nieuwe vaststelling te laten uitvoeren.
Bijvoorbeeld als je al een zorgbudget voor ouderen of
een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangt
en voldoende punten op de inschaling scoorde.
• Als de zorgvrager minderjarig is, gelden de scores van
het groeipakket (de vroegere kinderbijslag). Je moet
ten minste 12 punten scoren of ten minste 6 punten
in de derde pijler.

Tip: Vraag na bij de dienst
maatschappelijk werk of je in
aanmerking komt en of je eerdere
vaststellingen van zorgbehoefte geldig
zijn voor deze erkenning!
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Hoe kan ik erkenning aanvragen?
Je kan beide types erkenning aanvragen via het ziekenfonds van de mantelzorger.

Wanneer eindigt de erkenning?
Voor beide types van erkenning geldt dat ze beëindigd
wordt:
• Op verzoek van de mantelzorger of de geholpen persoon
• Bij overlijden van 1 van beide
• Wanneer de zorgvrager geen zorg meer nodig heeft
• Wanneer de geholpen persoon permanent opgenomen
wordt in een residentiële zorgvoorziening voor meer
dan 90 dagen.
• Wanneer de mantelzorger niet meer aan de erkenningscriteria voldoet.
• Bij veroordeling van de mantelzorger voor geweld,
mishandeling, oplichting of verwaarlozing.
De erkenning als mantelzorger met sociaal voordeel eindigt na 1 jaar, indien deze niet verlengd wordt.

MANTELZORGSTATUUT

Wat is het mantelzorgverlof?
Je kan als mantelzorger met het erkenningsattest voor
het sociaal voordeel bij je werkgever mantelzorgverlof
aanvragen. Als je voltijds of deeltijds werkt, kan je één
volledige maand mantelzorgverlof opnemen. Als je voltijds werkt, kan je ook ervoor kiezen om een halftijdse of
1/5de vermindering op te nemen. Sommige mantelzorgers zorgen voor verschillende zorgvragers: per zorgvrager kan je een maand mantelzorgverlof opnemen. Over
je hele loopbaan kan je maximum 6 maanden voltijds

mantelzorgverlof opnemen of 12 maanden als je het
halftijds of deeltijds opneemt.
Je vraagt het verlof aan door een aangetekend schrijven of
een brief te bezorgen aan je werkgever met het bewijs van
je erkenning als mantelzorger met het sociaal voordeel.
Opgelet! Zelfstandigen, werklozen en gepensioneerdenkunnen geen mantelzorgverlof aanvragen.

Alle info vind je op www.mantelzorgers.be

GIFTEN / SPONSORS

PHA DANKT IEDEREEN DIE MOGELIJK MAAKT DAT
ZE HAAR WERKING OP EEN VEILIGE MANIER KAN
BESTENDIGEN IN TIJDEN VAN CORONAPREVENTIE
EN - BESTRIJDING.

Jongerius Technology voor de labojassen
De Lions Club Antwerpen Linkeroever voor de maskers
Altrio Thuisverpleging voor de alcoholische handgel en maskers
Yo Engelen van Flex Print voor de spatmaskers
LBC Cepsa Tank Terminals voor de industriële pakken
Het Fonds Dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning
Boudewijnstichting, dat snel middelen ter beschikking stelt van eerstelijnsorganisaties om de uitzonderlijke noden mee op te vangen, in de
strijd tegen het Coronavirus
• KOTK voor de financiële steun ter ondersteuning van onze dagelijkse
werking
• De Lions Club Boom-Terhagen voor de vele paaseitjes
•
•
•
•
•
•

En al diegenen die PHA een hart onder de riem steken!
Dankjewel!
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ZORG EN ZOVEEL MEER

28 SEPTEMBER 2020

Start van nationale
sensibiliseringscampagne
“Zorg en zoveel meer”
Drie federaties slaan de handen in elkaar om vooroordelen en misverstanden over
palliatieve zorg de wereld uit te helpen.
Naar schatting 100.000 Belgen per jaar hebben nood aan
palliatieve zorg. Uit de PICT-studie (2015) blijkt dat
bijna 20% van de gehospitaliseerde patiënten en 15% van
de bewoners in verpleeg- en verzorgingstehuizen er baat
bij hebben. Een groot aantal van deze patiënten vindt de
weg niet naar deze vorm van zorgverlening. Nochtans
verbetert palliatieve zorg de levenskwaliteit van patiënten en hun naasten aanzienlijk, zeker wanneer ze tijdig
wordt ingeschakeld.
Met de nationale sensibiliseringscampagne ‘zorg en
zoveel meer’ slaan de drie federaties voor palliatieve zorg
in Vlaanderen, Brussel en Wallonië de handen in elkaar
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om daar iets aan te doen. Ze vinden het hoog tijd dat we
palliatieve zorg met andere ogen gaan bekijken. Daarom
willen ze samen de vooroordelen en onduidelijkheden
erover uit de wereld helpen en een positieve boodschap
de wereld insturen. Dit doen ze door de hele maand
maart in de kijker te zetten wat palliatieve zorg te bieden
heeft aan de hand van affiches, radiospots en een website
met nuttige info en getuigenissen.
Geen gebruikelijke connotaties en associaties zoals
sterven, afscheid, verdriet en pijn, wel woorden zoals
levenskwaliteit, comfort en welzijn voeren hierbij de
boventoon. Want palliatieve zorg staat niet voor sterven

ZORG EN ZOVEEL MEER

maar voor kwaliteit van leven. Het wil patiënten en naasten ertoe aanzetten om het beste uit het leven te halen
ondanks de ongeneeslijke ziekte. Door bijvoorbeeld te
genieten van een dagje samen met de kleindochter, een
wandeling met de geliefde viervoeter of een moment
voor jezelf met een warm bad. Want palliatieve zorg is
zorg en zoveel meer.

Palliatieve zorg is veel meer dan
alleen maar zorg
Palliatieve zorg verbetert de levenskwaliteit van ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten, zodat ze ondanks
de ziekte nog zo veel mogelijk van het leven kunnen
genieten, tot het einde.
Het gaat om een gepersonaliseerde begeleiding die vertrekt vanuit de wensen en behoeften van de patiënt en
diens omgeving en om een multidisciplinaire aanpak die
aandacht heeft voor het lichamelijke, psychologische,
sociale en spirituele welzijn.

deur voor alle personen in deze regio’s die met palliatieve
zorg te maken krijgen, als zorgverlener of als zorgvrager.
Zij streven naar kwaliteitsvolle palliatieve zorg voor elke
burger en bouwen mee aan een breed maatschappelijk
draagvlak hiervoor.

Over ons
De drie Federaties Palliatieve Zorg in Vlaanderen, Brussel en Wallonië treden op als aanspreekpunt en ambassa-

Meer info
www.zorgenzoveelmeer.be

Steun PHA
PHA vzw realiseert haar werking met beperkte middelen.
Elke schenking klein of groot, is dan ook heel welkom.
Giftenrekening PHA:
Bestemmeling UA-Antwerpen
IBAN BE42 7310 4624 7854 met vermelding 'gift PHA'.
Voor elke storting van €40 (of de som van
minimum €40 op jaarbasis) kan PHA een
attest afleveren waarmee u het gestorte
bedrag kan ingeven op uw jaarlijkse
belastingsaangifte.
Het attest wordt begin april van elk jaar
toegezonden.
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VORMING

3-daagse vorming palliatieve zorg voor zorgkundigen en verzorgenden
14 - 16 oktober 2020
Telkens van 09.00 - 17.00u

Palliatieve zorg is het verzamelwoord voor alle zorgen waarmee we mensen die ongeneeslijk en levensbedreigend ziek zijn kunnen omringen. Zorggevers hebben niet alleen aandacht en zorg voor het lichamelijke. Ook
emoties, verwerkingsprocessen, sociale contacten en spiritualiteit krijgen aandacht. Niet meer de lengte van
het leven is het belangrijkste, wel de kwaliteit ervan.
De behoeften en de keuzes van de zieke is voor het denken en handelen van de verzorgers een leidraad.
Als professionele zorggever kan je dit niet in je eentje waarmaken. Deze kennismakingsdriedaagse wenst een
inleiding te geven over palliatieve zorg met als doel meer inzicht te geven in de mogelijkheden en de beperkingen van een interdisciplinaire, georganiseerde samenwerking.

Programma
Dag 1
•
•
•
•
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Definitie, structuur, historiek en organisatie palliatieve zorg; voorstelling PHA
Vroegtijdige zorgplanning en levenseindekwesties
Pijncontrole en pijnbeleving
Stervensfasen

Dag 2
•
Symptoomcontrole
•
Spirituele en existentiële zorg
•
Communicatie: basisregels en oefeningen
Dag 3
•
Omgaan met rouw en verdriet
•
Beroepsgeheim: omgaan met vertrouwelijke informatie
•
Zorg voor de zorgenden

Praktisch voor de 3-daagse vorming
•
Datum:                  Woensdag 14 oktober, donderdag 15 oktober en vrijdag 16 oktober 2020
                        	                   Telkens van 09.00 tot 17.00 u
•
Locatie:                  UA Campus Drie Eiken
                                    	    Universiteitsplein 1
                                                 2610 Wilrijk
•

Prijs:                      €300 (inclusief koffiepauzes + vormingsattest)

•

Groepsgrootte:   Minimum 7 – maximum 25

Schrijf u via onze website in of scan onderstaande QR code
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VORMING

Online themanamiddag: In gesprek over het levenseinde
29 oktober 2020
13.30 - 17.00u

In de scholing ‘In gesprek over het levenseinde’ staan we stil bij vragen als: waarom zijn gesprekken over het
levenseinde enerzijds vaak zo lastig, anderzijds zo zinvol; over welke (deel)onderwerpen kunnen deze gesprekken
gaan; en hóe begin je die gesprekken?
In de scholing wordt kennis overgedragen, maar een belangrijk deel van de tijd is weggelegd voor het concrete
oefenen (het ‘hoe’) met enkele praktische methodieken en tools. In de bijeenkomst is ruimte voor het delen en/of
bespreken van eigen ervaringen. Ook veelvoorkomende dilemma’s in de praktijk (zoals bv: de ongeneeslijk zieke
patiënt wil graag over de situatie praten, maar de partner niet) krijgen daarbij aandacht.

Praktisch voor de themanamiddag In gesprek over het levenseinde
•
Datum:       29 oktober 2020
                                      13.30 -17.00u
•
Spreker:     Rob Bruntink
                     	      Freelance journalist, auteur en expert palliatieve zorg.
                                      Mede-eigenaar van Bureau MORBidee, dat gericht is op
	                      communicatie over het levenseinde.
•

Prijs:           €25

Om de veiligheid te garanderen, nemen wij onze voorzorgsmaatregelen en zal deze vorming online doorgaan.

Schrijf u via onze website in of scan onderstaande QR code
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V.U. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

HET CORONAVIRUS
Hoe kan je een besmetting voorkomen?

Was je handen
regelmatig en grondig
met water en zeep.
Reken zo’n 40 à 60
seconden per wasbeurt.

Hoest of nies
in een papieren
zakdoekje of in de
binnenkant van
je elleboog.

Gebruik papieren
zakdoekjes en
gooi ze weg in
een afsluitbare
vuilbak.

Blijf zo veel
mogelijk thuis.
Ziek? Blijf dan in
isolatie.

Ventileer. Zorg
voor een constante
luchtdoorstroming
door je huis.

Raak je gezicht zo
weinig mogelijk aan
met je handen.

Vermijd
handen
geven.

Vermijd
nauw contact.
Hou voldoende
afstand (1,5 m).

D RA AG Z O R G VO O R J E Z E L F E N Z O O O K VO O R A N D E R E N .

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

Meer info op
www.info-coronavirus.be

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen vzw
Expert en referentie in palliatieve zorg

Informeren en sensibiliseren

Vorming

Samenwerking

Vrijwilligers

Wetenschap

Uw eerste aanspreekpunt
voor palliatieve zorg
03 265 25 31 | www.pha.be | pha@uantwerpen.be

