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Voorwoord 
 

 

Beste lezer, 

In de jaaractiviteit van de Federatie vind je bij uitbreiding de dynamiek terug van de bredere 

palliatieve-zorg-wereld. Gestaag wordt verder gebouwd aan de verdere professionalisering en een 

ruimere wetenschappelijke basis voor de zorg die dagelijks door zovele hulpverleners in het 

werkveld wordt verstrekt. Het PICT-onderzoek waarvan dit jaar de definitieve resultaten bekend 

zullen worden, kan een nieuwe stap voorwaarts betekenen naar een meer getrapte en vooral 

vroegere inzet van palliatieve zorg. In 2014 zagen alweer enkele nieuwe richtlijnen het levenslicht. 

Daarmee groeit Pallialine uit tot een bruikbare informatiebron die wetenschappelijke kennis 

toegankelijk en bruikbaar maakt voor de praktijk. Maar meer belangrijk nog: in de Visienota 

‘Palliatieve Zorg 2020’1 werden samen met partnerorganisaties en na een brede consultatie van de 

georganiseerde palliatieve zorg de krijtlijnen van morgen uitgetekend. Het is de neerslag van een 

denkproces waarbij de palliatieve wereld resoluut naar morgen durft te kijken. 

Tegelijk wordt in de vele werkgroepen met vertrouwen aan de toekomst gewerkt. Veel aandacht 

gaat naar de uitbreiding van palliatieve zorg naar andere doelgroepen, zoals bv. psychiatrische 

patiënten en het verkennen van nieuwe ethische thema’s, zoals bv. levensmoeheid of 

levenseindebeslissingen bij personen met dementie. 

Belangrijk is dat de Federatie samen met de Netwerken een ontmoetingsplaats blijft waar 

constructief en met veel geëngageerde inzet aan de verdere uitbouw van palliatieve zorg in 

Vlaanderen wordt gewerkt. Het hardwerkend team van de Federatie vormt hierbij de ruggengraat, 

de vrijwillige en bevlogen werkkracht van zovelen het hoofd en het hart.  

 

Dr. Gert Huysmans 

Voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw 

 
 

 

                                           
1 De Visienota ‘Palliatieve Zorg 2020’ kan u gratis downloaden op de website van de Federatie (klik hier).  

http://www.palliatief.be/accounts/143/attachments/Standpunten/visienota_pz_2020_17-10-2014.pdf
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I. BELEID 

 

I.1. Vlaamse Overheid: Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 

 

Overeenkomst 2014 

 

De Vlaamse Overheid kende de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw een subsidie voor het 

werkingsjaar 2014 toe. Op 11 december vond overleg plaats tussen vertegenwoordigers van het 

Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid en het Bureau van de Federatie met het oog op de 

werkingssubsidie 2015.  

 

De opdracht voor het werkingsjaar 2014 bestond uit vier onderdelen2: 

 

1. Het ontwikkelen van praktijkrichtlijnen en van wetenschappelijke ondersteuning voor 

basiswerkers door:  

a) De verdere uitwerking van een aantal basisrichtlijnen: vroegtijdige zorgplanning 

voor personen met dementie, richtlijn spirituele en existentiële zorg en vroegtijdige 

zorgplanning in het algemeen met Cebam-validatie; 

b) De ontwikkeling van een nieuwe richtlijn over ethische besluitvorming; 

c) De ontwikkeling van een vormingspakket voor de richtlijn vroegtijdige 

zorgplanning en richtlijn delier;  

d) Een vormingspakket uitvoeren over de richtlijn palliatieve sedatie, nausea en 

braken en pijn;  

e) Een handleiding ontwikkelen voor LOK-groepen over: vroegtijdige zorgplanning, 

delier, en spirituele en existentiële zorg;  

f) De resultaten van wetenschappelijk onderzoek verspreiden onder hulpverleners 

door: mee te werken aan de organisatie van het Vlaams Congres palliatieve zorg, 

nieuwsbrieven Flash en de website “Pallialine” 

 

2. Het ontwikkelen en organiseren van vorming, training en opleiding, namelijk:  

a) Een opleiding levenseindezorg op maat voor huisartsen in samenwerking met 

Domus Medica; 

b) Een opleiding voor apothekers; 

c) Ondersteuning van dossiers betreffende de erkenning bijzondere 

beroepsbekwaamheid in palliatieve zorg 

 

3. Adviseren van de minister en het agentschap over palliatieve zorg 

 

4. Een aanzet tot integratie van de verschillende richtlijnen in één totaalpakket van richtlijnen 

over palliatieve zorg.  

 

  

 

   

                                           
2 Voor de resultaten, zie deel II.1. Werking Federatie 
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I.2. Federaal niveau 

 

Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg 

De Federale Evaluatiecel Palliatieve Zorg kwam samen op 18 februari en 11 april, met voor de 

Federatie vertegenwoordiging van dr. A. Mullie, erevoorzitter, en dr. Wim Avonds, huisarts en lid 

van de Raad van Bestuur van de Federatie. Onderwerpen die behandeld werden waren o.a. het 

advies verlenen inzake de mogelijkheid voor chronisch zieken om thuis te overlijden, 

verduidelijking van de notie van middle-care bedden voor palliatieve zorg op vraag van minister 

Onkelinx, en opmaak van het Rapport Federale Evaluatiecommissie Palliatieve Zorg.  

 

Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek 

Sinds 2014 is de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, in hoofde van haar directeur, Paul Vanden 

Berghe PhD, plaatsvervangend lid van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek in haar 5e 

mandaat, op voordracht van de regering van de Vlaamse Gemeenschap (vergadering 8 september 

en 17 november). Hij is tevens lid van de beperkte commissie ‘Euthanasie’. Deze kwam in 2014 

bijeen op 30 oktober, 24 november en 10 december. 

 

Kankercentrum 

Als vertegenwoordiger voor de Federatie nam de directeur deel aan het coördinatieplatform op 25 

juni en stuurde hij een voorbereidende nota in voor de vergadering van 25 november voor de 

welke hij verhinderd was. 

 

I.3. Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK)  

 

De VLK is samen met de Vlaamse Gemeenschap de belangrijkste financiële steungever van de 

Federatie. Er was overleg op 25 juni met het oog op de nieuwe bestedingsronde (medio 2014 - eind 

2016). Dit resulteerde in een nieuwe meerjarenplanning die voorziet in de ondersteuning van de 

‘coördinatie wetenschappelijk onderzoek’ (twee halftijdse functies ‘researchcoördinator’) en van de 

‘staffunctie Algemeen Beleid’ (1 VTE), met afspraken rond minimaal meetbare doelstellingen.   

 

Eerste functie heeft als doelstellingen:  

(1) Het informeren van (toekomstige) zorgverleners en beleidsinstanties met betrekking tot 

wetenschappelijke ontwikkelingen/inzichten die van belang kunnen zijn voor kwaliteitsvolle 

palliatieve zorgverlening;  

(2) Het doorgeleiden van onderzoekvragen vanuit de praktijk naar onderzoekgroepen ;  

(3) Het versterken van wetenschappelijk onderzoek rond palliatieve zorg. 

 

De tweede functie heeft als doelstellingen:  

(1) de brede bevolking informeren over en sensibiliseren voor palliatieve zorg en de problematiek 

rond het levenseinde, zoveel als mogelijk via haar partners, maar indien aangewezen ook 

rechtstreeks. Op die manier helpt zij haar partners om een maatschappelijk draagvlak voor 

palliatieve zorg te creëren en te versterken.  

(2) Als koepelorganisatie beschouwt de Federatie het als haar taak om beleidsmensen te 

informeren en te adviseren over de al dan niet gewenste evolutie van palliatieve zorg en de 

daarvoor benodigde maatregelen.  

Ten slotte (3) wil de Federatie de nodige ruimte en ondersteuning bieden voor overleggroepen die 

basiswerkers verenigen op basis van hun setting, discipline of een bijzondere problematiek. 
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I.4. Interfederaal Overleg 

 

De drie federaties palliatieve zorg (Vlaanderen, Brussel en Wallonië) vergaderden op 28 januari en 

28 november over materies palliatieve zorg die onder de federale bevoegdheden vallen: o.m. de 

werking van de Federale Evaluatiecel PZ, in het bijzonder de PICT-studie, en de voorbereiding 

van contacten met de federale overheden.  

 

I.5. Internationaal: EAPC e.a. 

 

Van 5 t/m 7 juni namen vanuit de Federatie Gert Huysmans en Paul Vanden Berghe deel aan het 

Research Congres in Lleida (Spanje).  

De directeur nam als bestuurslid deel aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur van EAPC 

op 4-6 april in Milaan en 31 oktober – 2 november in München.   

In die hoedanigheid schrijft hij ook mee aan een nieuwe EAPC-White Paper over ‘Euthanasia and 

physician assisted suicide’, en zetelt hij voor de EAPC in het overleg met de EUGMS (European 

Union Geriatric Medicine Society). 

 

Op 7 november nam de directeur als vertegenwoordiger van de voorzitter van de RvB van het 

EAPC, prof. dr. Sheila Payne, ook deel aan een conferentie in het kader van het Italiaans 

voorzitterschap van de EU met als titel ‘Strengthening Health Policy Governance across all levels in the 

EU’, met een eigen presentatie en deelname aan een paneldebat. 
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II. WERKING 

 

II.1. FPZV 

 

Beleidslijnen Federatie 

De vijf beleidslijnen die door het bestuur werden uitgezet in 2007-2008 zijn nog steeds 

richtinggevend voor de werking van de Federatie. Dit zijn de beoogde doelstellingen:  

 

1. de ontwikkeling tot een expertise- en kenniscentrum Palliatieve Zorg; 

2. het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor Palliatieve Zorg door 

sensibilisatie van en informatie aan de bevolking; 

3. Vorming, Training en Opleiding: als partner in de permanente ontwikkeling van 

hulpverleners, actief in de Palliatieve Zorg; 

4. een beleid dat gericht is op een betere financiering en verdere inbedding van de palliatieve 

zorgvoorziening in de verschillende zorgsectoren; 

5. organiseren van overleg met de betrokken actoren in Palliatieve Zorg om de informatie van 

en naar de basis vlot te laten doorstromen. De basis geeft daarbij mee vorm aan de 

voortdurende uitbouw van de Federatie. 

 

Hieronder worden per beleidsprioriteit de belangrijkste dossiers van 2014 opgesomd. Sommige 

dossiers zijn onder twee beleidslijnen terug te vinden. 

 

- Beleidsprioriteit 1 – 

  

- Ondersteuning PICT-instrument in het kader van de werking van de Federale Evaluatiecel 

Palliatieve Zorg (onderzoek o.l.v. Dr. Marianne Desmedt U.C.L.), aanwerving van een 

tijdelijke projectmedewerker voor validatie en prevalentie van de PICT in Vlaanderen 

(1maart 2014 tot 31 maart 2015) 

- Ondersteuning implementatie van een ‘Zorgpad PZ vertrekkende van de eerste lijn’ (Riziv-

project in kader van art. 56, door Vakgroep Huisartsengeneeskunde Universiteit 

Antwerpen) 

- Ondersteuning website www.pallialine.be  met o.m. de publicatie van de Richtlijn 

‘Vroegtijdige Zorgplanning’ 

- Redactie richtlijn ‘Vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie’ 

- Voorbereiding richtlijn ‘A.L.S.’ 

- Voorbereiding richtlijn ‘Ethische besluitvorming’ 

- Organisatie 11de Vlaams Congres Palliatieve Zorg in Turnhout over ‘Rouw in zicht, inzicht in 

rouw’, een samenwerking van de vier netwerken palliatieve zorg van de provincie 

Antwerpen (PHA, PNM, NPZNoorderkempen en PNAT) en de Federatie 

- Onderzoek: de Federatie verleent haar steun – als brug naar het werkveld – aan het project 

‘Onderzoeksvalorisatie FLIECE’ van prof. L. Deliens en zijn onderzoeksgroep ‘Zorg rond 

het Levenseinde’ (VUBrussel, i.s.m. UGent, Onderzoeksinstituut LUCAS van KULeuven, 

en UAmsterdam), o.m. door deelname in de begeleidingscommissie 

- De Federatie faciliteert ook het Interuniversitair Contactforum Palliatieve zorg 

(UAntwerpen, VUBrussel, UGent en KULeuven) 

 

http://www.pallialine.be/
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- Beleidsprioriteit 2 –  

 

- Ondersteuning website www.delaatstereis.be met o.m. herdruk van ‘VZP flyers’ (10.000 ex) 

- Herdruk van de brochure ‘Ook de laatste reis wil je samen bespreken...’ (5.000 ex) 

- Uitbouw sponsoring format “Requiem van Twijfel en Troost”, met organisatie in Huise 

Zingem, 22 december 2014 

 

- Beleidsprioriteit 3 - 

 

- Ontwikkeling Vormingspakket voor de richtlijn ‘Vroegtijdige Zorgplanning’ 

- Ontwikkeling Vormingspakket voor de richtlijn ‘Delier’ 

- Co-organisatie van vorming over de richtlijn ‘palliatieve sedatie’ (18/09/’14, Diksmuide) 

- Organisatie van vorming over de richtlijn ‘nausea en braken’ (23/10/’14, Vilvoorde) 

- Organisatie van vorming over de richtlijn ‘pijn’ (27/11/’14, Vilvoorde) 

- Samenwerking met het IPSA (Instituut voor Permanente Studie voor Apothekers) voor de 

organisatie van 2 keer 10 lessen in 2015 over palliatieve zorg: “Structuur en organisatie van 

de palliatieve zorg – levenseindezorg – wanneer start je met palliatieve zorg?” o.l.v. 

Rosemie Van Bellingen & “Pijnmedicatie – dyspnoe – zin en onzin van zuurstoftherapie – 

de problematiek van voeding- en vochttoediening” o.l.v. Prof. Paul Clement (KULeuven) 

- Organisatie van vorming over levenseindezorg voor huisartsen in samenwerking met de 

lokale netwerken: “Levenseindezorg op maat – opdracht en uitdaging voor de huisarts”. 

Drie sessies vonden plaats in 2014: 13/09 in Hasselt, 20/09 in Brugge en 25/10 in Wilrijk 

- Samenwerking met Domus Medica rond de opleiding Levenseindezorg en rond de 

verspreiding van de pallialine LOK-pakketten 

- Ontwikkeling van een handleiding voor LOK-groepen over:  

o Vroegtijdige Zorgplanning 

o Delier 

o Spirituele en existentiële zorg 

- Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen: op 20, 21 en 22 februari in 

Leuven (Module 2), en op 12, 13 en 14 juni in Gent (Module 3) 

- Bieden van ondersteuning betreffende de dossiers voor de erkenning van de bijzondere 

beroepsbekwaamheid in palliatieve zorg, o.a. door het aanmaken van een aparte 

webpagina3 met meer informatie over dit thema 

 

- Beleidsprioriteit 4 –  

 

- e-Dossier palliatieve zorg, d.i. nieuwe software voor patiëntendossiers van MBE’s 

(opvolger voor PAZO): in 2014 zijn 12 initiatiefnemende equipes gestart met het 

elektronisch dossier   

- Interfederale vergaderingen (FPZV, FWSP en FBSP) voor het samen behartigen van 

federale pz-materies 

- Deelname aan de Federale Evaluatiecel PZ 

- Publicatie Visietekst Palliatieve Zorg 2020, ‘Werken aan morgen, zorgen voor vandaag’ en 

toelichting aan dhr. Minister op 6 mei 2014 door voorzitter Gert Huysmans en directeur 

Paul Vanden Berghe 

                                           
3 De pagina kan u terugvinden via deze link. 

http://www.delaatstereis.be/
http://www.palliatief.be/opleiding_bijz_beroepsbekwaamheid
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- Overleg met het kabinet, dr. C. Verlinde en dhr. J. Avonds, over de impact van de 6de 

Staatshervorming op Netwerken Palliatieve Zorg, de Multidisciplinaire 

Begeleidingsequipes voor palliatieve thuiszorg en de Federatie (04/11/2014) 

 

- Beleidsprioriteit 5 –  

 

- Platform Netwerkcoördinatoren (maandelijks): de netwerken verbonden aan de Federatie 

kwamen in 2014 9 keer samen op dit overleg. Daarnaast werden twee Denkdagen (samen 

met het Bureau) georganiseerd, op 12/02 en 19/11. 

- Opvolging van de Stuur-, Project- en Werkgroepen van de Federatie. Voor meer informatie, 

zie infra bij item ‘Overleggroepen’. 

 

 

Bestuur Federatie 

 

De Algemene Vergadering kwam samen op 19 juni en 18 december.  

De Algemene Vergadering van 19 juni werd afgesloten met een voordracht van dhr. Kenneth 

Chambaere PhD, postdoctoraal onderzoeker ZrL (Vrije Universiteit Brussel & UGent) “Recente 

evolutie van het budget Palliatieve Zorg”.  

De Algemene Vergadering van 18 december werd afgesloten met een voordracht door Prof. Dr. 

Herman Nijs, gewoon hoogleraar Medisch recht KU Leuven, gewijd aan bijzondere vraagstukken 

m.b.t. juridische aspecten van  levenseindebeslissingen en vroegtijdige zorgplanning. 

 

De Raad van Bestuur vergaderde vier keer (13/03, 22/05, 25/09, 27/11).  

 

Het Bureau kwam, behalve in juli en augustus, elke maand samen.  

 

 

Bestuursleden 

 
 

Bestuursleden FPZV  - 31.12.2014 

Natuurlijke personen – 

vertegenwoordiger van 

Rechtspersonen 

BEYEN Anne Individueel lid 

Coda vzw Paul Theeuws 

Heidehuis PZ Noord-West-Vlaanderen vzw Jan Lammens 

HUYSMANS Gert – voorzitter Individueel lid 

KULeuven, afdeling KITES-zorgteam 
Kinderziekenhuis UZ Leuven 

Ilse Ruysseveldt 

MULLIE Senne - erevoorzitter  Individueel lid 

NW PZ De Mantel vzw Ann Herman  

NW PZ Gent-Eeklo vzw Patricia Lebeer 

NW PZ Limburg vzw Joke Bossers 

NW PZ regio Aalst-arrondissement Dendermonde-
regio Ninove vzw 

Gerard Deneckere 

NW PZ Waasland vzw Sabine Fiers-Snoeck 

NW PZ Zuid-West-Vlaanderen vzw Ken Wagner 

Palliatief NW Arrondissement Leuven vzw (PANAL) Johan Coppens 

Palliatief NW Arrondissement Mechelen vzw Hilde Hemeleers  
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Palliatief NW Arrondissement Turnhout vzw Wim Avonds  

Palliatieve Hulpverlening Antwerpen vzw  Werner Maeckelberghe  

Platform Netwerkcoördinatoren  Karina Pieters 

VAN den EYNDEN Bart Individueel lid 

VAN SOOM Jan Individueel lid 

VZW NW PZ Westhoek-Oostende Katrien De Beule  

WG Equipe-artsen Paul Cornil 

WG MBE-vpk Luc De Waegeneer 

WG PST Dina Declerck 

WG PZE Yves De Raes 

WG ROB-RVT Nancy Schuddings 

 
 

 

 

Bureau FPZV  - 31.12.2014 
 

Naam Functie 

DELVOU Moniek Onafhankelijk lid van het Bureau 

HUYSMANS Gert Voorzitter 

LEBEER Patricia Ondervoorzitter 

MULLIE Senne Erevoorzitter 

PIETERS KARINA Vertegenwoordiger platform netwerkcoördinatoren 

RUYSSEVELDT Ilse 
Vertegenwoordiger KITES-zorgteam Kinderziekenhuis 
UZ Leuven 

VAN BEVER Hugo Onafhankelijk lid van het Bureau 

VANDEN BERGHE Paul Directeur 

WAGNER Ken Penningmeester 

 

 

 

 

Personeel 

 

In 2014 bestond het personeelsbestand van de Federatie uit 5,71 VTE: 

 

 Paul Vanden Berghe, directeur (1 VTE)  

 Nieke Peeters, administratief medewerker (0,8 VTE) 

 Marc Aerts, stafmedewerker algemeen beleid (0,50 VTE) 

 Anne-Marie De Lust, stafmedewerker algemeen beleid (0,60 VTE)  

 Let Dillen, researchcoördinator (halftime, 0,25 VTE in 2014, uit dienst op 30-06-2014) 

 Greet François, stafmedewerker VTO (vorming-training-opleiding) (0,50 VTE) 

 Gommaar Truyens, assistent-stafmedewerker (1 VTE, in kader van Sociale Maribel) 

 Luc Otte, Projectmedewerker in kader van de PICT-studie (0,83 VTE – voltijds, in dienst 

vanaf 1-03-2014 tot 31-03-2015) 

 Alexander Verstaen, researchcoördinator (0,13 VTE, halftime, in dienst vanaf 1-10-2014) 

 Gwenda Albers, researchcoördinator (0,10 VTE, halftime, in dienst vanaf 16-10-2014) 

 

II.2. Relatie Federatie – Netwerken palliatieve zorg 

 

- In 2014 waren er negen maandelijkse overlegmomenten van het Platform 

Netwerkcoördinatoren voor de leden-netwerken van de Federatie.  
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- Op 12 februari en 19 november vonden er opnieuw twee Denkdagen plaats. Dit zijn 

overlegmomenten tussen het Bureau van de Federatie en de netwerken palliatieve zorg. In 

februari werd “beeldvorming van palliatieve zorg in de media” als een concreet en 

gezamenlijke actie/project voor Federatie en Netwerken in 2015 vastgelegd en gedetailleerd 

besproken.   

Tijdens de denkdag van november gaf Stefaan Lammertyn (Pixular) een voordracht over  

‘Sociale Media in de praktijk’. Het programma bestond uit 2 delen: 

 

1. Sociale media anno 2015: overzicht van de meest courante sociale mediakanalen, 

2. Geen magie maar strategie: hoe zetten wij als netwerk palliatieve zorg de nieuwe media efficiënt in. Uit 

de praktijk. 

 

 

II.3. Overleggroepen Federatie 

 

Op de volgende bladzijden volgt meer informatie over de verschillende overleggroepen en een 

greep uit de thema’s waar ze in 2014 aan werkten. Hierbij werd geen volledigheid nagestreefd. Een 

vast agendapunt in de meeste overleggroepen is ‘nieuws van de Federatie’ en de terugkoppeling 

uit de andere overleggroepen. 

  

Terminologie 

 

Overleggroep Algemene term voor de diverse overlegstructuren 

Platform  Overlegplatform van de algemene coördinatoren van de Vlaamse netwerken 

palliatieve zorg, het Platform is een voorkeursgesprekspartner binnen de FPZV 

Stuurgroep Coördineert en stuurt de werkzaamheden rond een bepaald thema en kan 

daarnaast beleidsvoorbereidende adviezen verstrekken 

Werkgroep Is een overlegplatform samengesteld rond een thema, een setting, een discipline, 

een doelgroep 

Projectgroep Houdt zich bezig met een welomschreven opdracht en heeft bijgevolg een 

tijdelijk karakter 
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Organigram (december 2014) 
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Platform Netwerkcoördinatoren (11 vergaderingen in 2014)  

voorzitter Platform: Rosemie Van Bellingen  

Vaste agendapunten zijn de uitwisseling tussen het Platform en de Federatie, feedback vanuit het 

Bureau en terugkoppeling vanuit de diverse overleggroepen.  

 

Een greep uit de besproken onderwerpen: 

 

 Voorbereiding en evaluatie van het 11de Vlaams Congres Palliatieve Zorg (Turnhout) 

 Fiscale attesten: overleg met het FOD  

 Voorbereiding contacten NVKVV i.f.v. een aantal thema’s (sensibiliseren van 

 verpleegkundigen, implementatie van richtlijnen in de thuiszorg, gebruik van 

 verdovende middelen) en terugkoppeling vanuit de werkgroep palliatieve zorg van de 

 NVKVV 

 Opvolging Bijzondere Beroepsbekwaamheid Palliatieve Zorg  

 e-Dossier PZ: bespreking en opvolging 

 Voorbereiding van de Denkdagen 

 Bespreking brochure ‘Niet alleen als je niet meer kan genezen – over palliatieve zorg’ 

 (Bruno Craps) 

 Afstemmen registratie: overleg rond de IMPALA rapportage door de Vlaamse 

 Overheid 

 Bespreking nota ‘Gesteund Lidmaatschap’ 

 PICT-studie: overlopen van doelstellingen: (1) valideren instrument en (2) in kaart 

 brengen van de prevalentie 

 Reflectie over de ontwikkeling van de pallialine-opleidingen 

 Overleg omtrent de mogelijkheid van intervisie voor de netwerkcoördinatoren 

 Bespreking project Filip Loobuyck, voorstel voor VLK 

 Toelichting omtrent de opleiding voor apothekers (i.s.m. IPSA) 

 Voorbereiding nota over de financiële noden van de netwerken palliatieve zorg 

 Bespreking herstructurering eerste lijn: voorbereiding beleidsbrief voor minister 

 Vandeurzen  

 

 

Stuurgroepen 

 

Stuurgroep Ethiek (6 vergaderingen in 2014)  

voorzitter stuurgroep: dr. Marc Desmet 

 

o Herwerking van de Wikipedia-pagina voor euthanasie in België 

o Bespreking Visietekst van de werkgroep Metaforum: ‘Euthanasie en menselijke 

kwetsbaarheid’, voorgesteld op het symposium van 19/11/2013 

o Voorbereiding ontwerpnota ‘Palliatieve zorg en dementie: levenseindebeslissingen’ 

o Bespreking artikel Bert Keizer: ‘Euthanasie bij gevorderde dementie: een morele 

onmogelijkheid’ 
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Stuurgroep Research & Praktijk (1 vergadering in 2014) 

voorzitter stuurgroep: prof. dr. Johan Menten 

 

 Voorbereiding en terugblik 11de editie Vlaams Congres (thema + presentaties 

wetenschappelijk onderzoek) 

 

 

Werkgroepen 

 

Per setting: 

 

Werkgroep Dagcentra (2 vergaderingen in 2014) 

voorzitter werkgroep: dr. Peter Demeulenaere  

 

o Voorbereiding brief voor de Vlaamse en Federale Overheid n.a.v. de erkenning en 

structurele financiering van de dagcentra 

o Bevraging omtrent de noodzaak van de WG Dagcentra Palliatieve Zorg 

o Meerwaarde van de dagcentra palliatieve zorg 

o Oplijsten van ideeën en methodieken om o.a. de laagdrempeligheid van een palliatief 

dagcentrum te bevorderen 
 

Werkgroep MBE-praktijk (2 vergaderingen in 2014)  

multidisciplinaire begeleidingsequipes (of palliatieve thuiszorgequipes)   

voorzitter werkgroep: Luc De Waegeneer 

 

o Bespreken van concrete casussen uit het werkveld, waaronder: 

 ‘druk van familie/patiënt’: 

 Omgaan met wensen van patiënten en familie die niet realistisch of haalbaar 

zijn? 

 Omgaan met de eigen machteloosheid in dergelijke situaties? 

 Wat te doen in situaties waar de huisarts advies vraagt zonder dat de equipe de 

patiënt kent of heeft gezien? 

o Reflectie over de taak van de psychologe binnen een MBE 

o Uitwisseling omtrent de opvolging van patiënten door de verpleegkundige van een MBE 

o Bespreking negatieve wilsverklaring 

o Uitwisseling rond de samenwerking met de 1ste lijnpartners  

o Bespreking beleidsnota van minister Vandeurzen m.b.t. de herverdeling van de regio’s  

o Protocol rond euthanasie 

o Discussie over de term ‘onomkeerbaar coma’ 

o Overleg rond de ontwikkeling van het e-Dossier PZ 

 

Werkgroep MBE-beleid (3 vergaderingen in 2014) 

voorzitter werkgroep: Rosemie Van Bellingen  

 

o Toelichting stand van zaken geneesmiddelendistributie door de MBE’s: voorzien in een 

urgentiekoffer en een sedatiekoffer 

o Overleg rond de ontwikkeling van het e-Dossier PZ 
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o Evaluatie projecten Domus Medica omtrent de zorgregio’s 

o Bespreking van de mogelijkheid van een extra vormingsaanbod voor de deskundigen 

palliatieve zorg van de MBE's 

o Uitwisseling omtrent de mogelijkheden van leasewagens voor de verpleegkundigen van 

MBE’s 

o Toelichting over de voorwaarden van Sociale Maribel voor bijkomende tewerkstelling 

o Optimalisering van de MBE-overeenkomst met het RIZIV 

o Intentieverklaring betreffende onderzoek Kathleen Leemans naar kwaliteitsindicatoren 

o Overleg rapportage IMPALA voor de Vlaamse Gemeenschap 

 

 

Werkgroep PST (palliatieve supportteams) (5 vergaderingen in 2014)  

voorzitter werkgroep: Dina Declerck 

 

o Benchmarking personeelsbezetting in de verschillende PST’s 

o Bespreking registratie van kwaliteitsindicatoren van palliatieve zorg (onderzoek VUB) 

o Toelichting over de opleidingen van Stimul  

o Voorbereiding Studiedag (30/01/2015): “Oncologisch team en palliatief supportteam: zorg 

delen en samenwerken?!” 

o Gedachtenwisseling omtrent de knelpunten en misvattingen m.b.t. pacemakers, 

morfinegebruik, voedsel en vochttoediening 

o Toelichting en bespreking PICT studie 

o Overleg rond de financiering van PST’s 

o Verslag vanuit de erkenningscommissie Bijzondere Beroepsbekwaamheid, afdeling 

palliatieve zorg 

 

 

Werkgroep PZE (palliatieve zorgeenheden) (2 vergaderingen in 2014, telkens twee dagdelen) 

voorzitter werkgroep: Marc Aerts 

 

o Kennismaking nieuwe leden 

o Uitwisselen van belangrijke actuele thema’s binnen de PZE-werking: 

 Accreditatietraject  

 Personeelsvervanging en –beleid:  

 Probleem van vervanging langdurig zieken en ADV-dagen 

 Personeelsbezuinigingen 

 Verloop van verpleegkundigen 

 Onzekerheid over het aantal erkende bedden in het nieuwe fusieziekenhuis 

 Vervanging van arts die met pensioen gaat 

 Toenemend aantal situaties met complexe ethische vraagstelling 

 Opstarten van een nieuw elektronisch patiëntendossier 

 De werksfeer op de palliatieve eenheid 

 Implementatieproject rond kwaliteitsindicatoren 

 Druk van acute zorg 

 Specifiek probleem van heel jonge patiënten 

o Uitwisseling visitatie- en accreditatietraject (JCI / NIAZ)  

o Reflectie over de functie van psychosociale en juridische hulp 
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o Bespreking van het verslag van de denktank ‘middle care palliatief’: bevraging van de reële 

behoefte aan middle care palliatief bedden 

o Toelichting over ‘Sterfstijlen in de palliatieve zorg’ 

o Stand van zaken door Kathleen Leemans (End of Life Care Research Group, VUB) over de 

kwaliteitsindicatoren in palliatieve zorg 

o ‘Feel my love’, filmdocument over het levenseinde – toelichting door Griet Teck 

o Stand van zaken i.v.m. de bijzondere beroepsbekwaamheid palliatieve zorg 

 

 

Werkgroep ROB-RVT (rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen)  

(4 vergaderingen in 2014) 

voorzitter werkgroep: Kurt Stabel  

 

o Toelichting over de implicaties van de 6e staatshervorming 

o Bespreking Visienota Palliatieve Zorg 2020 

o Reflectie over het KB Bijzondere Beroepsbekwaamheid in de palliatieve zorg 

o Overleg over het Rapport van de Federale Evaluatiecommissie Palliatieve Zorg 

o Reflectie over dementie en euthanasie  

o PICT-studie, toelichting door Luc Otte 

o Probleem van dubbele bevraging rond sterftecijfers in rustoorden en voorafgaande 

zorgplanning via indicatoren en de netwerken 

o Reflectie over de uitdagingen en doelstellingen van de werkgroep voor de komende jaren 

o Overleg rond de voor- en nadelen van de vrije artsenkeuze m.b.t. palliatieve zorg in WZC 

 

 

Werkgroep Palliatieve zorg & psychiatrie (3 vergaderingen in 2014) 

voorzitter werkgroep: dr. Ilse Decorte 

 

o Ontwerp discussienota ‘palliatieve zorg voor een psychiatrische patiënt’ 

o Bespreking van de studiedag van Klim op 13 december, m.m.v. de Federatie 

o Voorbereiding (en evaluatie) Masterclass 'Psychiatrie, Palliatieve zorg en Euthanasie' 

(02/10/2014) 

o Toelichting en bespreking van de studie rond spirituele behoeften in PZ Bethanië, door Bart 

Hansen 

o Voorstelling onderzoek Christoph Moonen : ‘Omgaan met uitzichtloos existentieel lijden bij 

patiënten met een langdurige psychiatrische zorgnood. Zoektocht naar een model voor palliatie’ 

o Reflectie over crustatieve zorg en toelichting over de stand van zaken omtrent het 

studieproject in OPZ Geel over crustatieve zorg 

 

 

Per doelgroep: 

 

Werkgroep PAGE (Palliatieve zorg en Geriatrie) (5 vergaderingen in 2014) 

voorzitters werkgroep: prof. dr. Nele Van Den Noortgate en prof. dr. Jo Lisaerde 

 

o Redactie van artikel over levensmoeheid met bijhorende flowchart 

o Bespreking van de vorming over vroegtijdige zorgplanning i.s.m. Domus Medica 
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o Toelichting Visienota Palliatieve Zorg 2020 

o Stand van zaken PICT-studie 

o Reflectie over de doelstellingen van de werkgroep voor de komende jaren en 

discussie over een volgend project (vroegtijdige zorgplanning) 

o Overleg omtrent de organisatie van een symposium rond tekst over levensmoeheid  

en de flowchart  

 

Per thema: 

 

Werkgroep Interuniversitair postgraduaat palliatieve zorg voor artsen  

(1 vergadering in 2014)  

voorzitter werkgroep: dr. Gert Huysmans 

 

o Evaluatie Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen 2013-2014 

o Toelichting over de accreditatie vanuit het RIZIV 

o Financieel verslag Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen, editie 2012 

o Overleg omtrent de organisatie van de volgende editie 2015-2016 van het Interuniversitair 

postgraduaat  

 

Werkgroep Redactieraad Richtlijnen Palliatieve Zorg (4 vergaderingen in 2014)   

voorzitter projectgroep: dr. Peter Pype 

 

o Uitwerking LOK pakketten:  

 Samenstelling werkgroep (pallialine plus) voor de uitwerking van de richtlijnen in 

overleg met de auteurs 

 Uitwerken van vormingspakketten van de richtlijnen  

o Aanvraag van een richtlijn ‘voeding’ door de Katholieke Hogeschool Leuven: 

 Bespreking thema en samenstelling auteursgroep 

 Praktische uitwerking / Operationalisering 

o Cel vorming: stand van zaken, beschrijving doelstelling & opstart 

o Reflectie over de ontwikkeling van een applicatie die de bestaande richtlijnen omvat 

o Toelichting ‘phenobarbital onderzoek’ door Dr. Johan Van den Eynde 

o Opmaak draaiboek en het formuleren van concrete verwachtingen voor de komende 5 jaar 

(lijst van nieuwe en te updaten richtlijnen) 

o Toelichting richtlijnen in uitvoering:  

 Richtlijn pijn: 

 De ontwikkeling van een vouwkaart wordt overwogen 

 Richtlijn VZP  

 Finaliseren van de richtlijn 

 Voorbereiding LOK- en opleidingspakket 

 Richtlijn VZP voor personen met dementie 

 Samenstelling auteursgroep 

 Richtlijn hartdecompensatie 

 Uitbreiding auteursgroep 

 Richtlijn Spirituele en Existentiële zorg 

 Wordt tijdelijk ‘on hold’ gezet, tot er meer wetenschappelijke literatuur 

voorhanden is 
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 Richtlijn ethische besluitvorming  

o Het manuscript van Linus Van Laere, Sylvie Tack, Ruth Piers en Annick Vansevenant 

wordt aangewend voor de implementatie van zorgethische besluitvorming op 

instellingsniveau 

 

Werkgroep e-Dossier PZ (4 bestuursvergaderingen in 2014) 

Voorzitter projectgroep: dr. Eric Van Pelt 

 

o Toelichting en evaluatie van de softwareontwikkeling 

o Voorbereiding en goedkeuring statutenwijziging 

o Opmaak en goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement 

o Reflectie over de feedback van de Privacy Commissie 

o Bespreking van de modaliteiten voor een eventuele toetreding van andere equipes 

 

 

Per discipline 

 

Werkgroep Equipeartsen 

(2 bijeenkomsten: zaterdagvoormiddag 17/4 en een equipe-artsen-weekend op 12/12 en 13/12) 

voorzitter werkgroep: dr. Gert Huysmans 

 

Elke bijeenkomst start met een rondetafelgesprek rond actuele en prangende topics 

 

Interactieve sessies:  

 Mevr. Inge Knaepen, “Psychologische begeleiding van de patiënt en zijn naasten in de 

palliatieve fase” 

 Dr. Peter Pype, “Interprofessionele teams en continue kwaliteitsbewaking” 

 Boudewijn Chabot (psychiater), “Versterven” 

 

 

Werkgroep Sociaal Werk (4 vergaderingen in 2014) 

voorzitter werkgroep: An Peeters 

 

o Voorbereiding en evaluatie van de studiedag “(V)aardig met familie in begeleiding van de 

palliatieve patiënt” (20/03/2014) 

o Bespreking PICT-studie 

o Discussie omtrent de vraag tot samenwerking van de werkgroep psychologen van de FPZV 

o Onderzoek naar de meerwaarde van een maatschappelijk werker in de palliatieve 

zorgverlening - toelichting door Lenzo Robijn en Nanja Van Dop (VUB) 

o Voorbereidingen omtrent de herneming van de studiedag “(V)aardig met familie in 

begeleiding van de palliatieve patiënt” (12/03/2015) 

o Feedback over het 11de Vlaams Congres van 23 september 2014 in Turnhout 
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Werkgroep Psychologen (1 vergadering in 2014)  

voorzitters werkgroep: Naomi Van de Moortele en Lucie Cannie 

   

Vast agendapunt is de uitwisseling rond literatuur, theaterproducties, e.d.  

Volgende thema’s werden uitvoerig toegelicht en besproken: 

o Presentatie Maartje Wils ‘Palliatieve zorg bij personen met dementie’  

o Presentatie Let Dillen en Liesbeth Van Humbeek: ‘Stil verdriet bij ouderen met volwassen kind 

met kanker’ 

o Overlopen van vragen uit het werkveld, o.a.: 

 Integratie van eigen verlieservaringen op het werkveld: 

 Hoe ga je om met de verschillende rollen in je eigen werkomgeving? 

 Hoe doe je aan zelfzorg?  

 Als familie rond loopt op je werk, hoe werk en privé scheiden?  

 

 

II.4  Symposia, studiedagen, evenementen … in 2014 

 

20/03 - Aalst 

Studiedag Werkgroep Sociaal Werk, ‘(V)aardig met familie in begeleiding van de 

palliatieve patiënt’ (volzet) 

 

13/09, 20/10 & 25/10 – Hasselt, Brugge, Wilrijk 

Basisopleiding ‘Levenseindezorg op maat, opdracht en uitdaging voor de huisarts’ – Vroegtijdige 

Zorgplanning i.s.m. Domus Medica 

 

23/09 – Turnhout 

11de Vlaams Congres Palliatieve Zorg, ‘Rouw in zicht? Inzicht in rouw!’ (volzet) 

 

01/10 – Brussel  

HealthCare 2014 vakbeurs, Gert Huysmans, voorzitter van de Federatie, gaf een lezing met als titel 

'Palliatieve zorg en het nieuwe sterven'  

 

2/10 – Vilvoorde 

Werkgroep Palliatieve zorg en Psychiatrie, ‘Masterclass Psychiatrie, Palliatieve zorg en Euthanasie’ 

 

13/12 – Leuven 

Symposium 'Ondraaglijk existentieel lijden in de geestelijke gezondheidszorg', een samenwerking van   

KHLim, Zorgnet Vlaanderen en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 
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II.5. Publicaties in 20144 

   

o VZP flyers, herdruk van 10.000 ex. 

o Brochure Ook de laatste reis wil je samen bespreken..., herdruk van 5.000 ex. 

o Tijdschrift voor Palliatieve Zorg nr. 10, (01/09) 6.000 ex. 

o Nieuwsflash: 10 nummers (24/01, 28/02, 21/03, 30/04, 19/05, 30/06, 05/09, 24/10, 24/11, 19/12) 

o HUYSMANS, G., VANDEN BERGHE P. (red.), (2014),“Visienota Palliatieve Zorg 2020”, Federatie 

Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw, Vilvoorde, 41 p. 

 

II. 6. De Federatie in de media 

 

 01/04 – Farmazine - De psychosociale rol van de apotheker bij patiënten in hun laatste levensfase –  

Interview met voorzitter dr. Gert Huysmans 

 01/04 – Nursing – Ik wil niets meer - Artikel van Leonie van den Schoor m.m.v. erevoorzitter,  

dr. Senne Mullie 

 24/04 – Vitaya – Er wordt ook gelachen, soms zelfs gefeest - een interview met Martine  

Wolfaert, verpleegkundige bij Coda. Ook onze voorzitter dr. Gert Huysmans komt aan het 

woord 

 21/05 - Medi-sfeer - Delier in de thuissituatie: wat zijn de mogelijkheden – dr. Gert Huysmans,  

voorzitter van de Federatie, duidt het voorkomen en mogelijk plan van aanpak, met aandacht 

voor de omgeving, de rol van medicatie en mogelijkheden voor thuisbehandeling 

 29/05 – Panorama - Ook kinderen sterven. Over lijden en doodgaan bij minderjarigen - m.m.v.  

Ilse Ruysseveldt, coördinator KITES-zorgteam Kinderziekenhuis UZ Leuven en bestuurslid van 

de Federatie 

 03/09 – Knack - Strijd palliatieve zorg en euthanasie laait weer op - interview met dr. Wim  

Distelmans en dr. Marc Desmet, voorzitter Stuurgroep ‘Ethiek’ van de Federatie 

 24/09 – Knack - Lezersbrief van voorzitter dr. Gert Huysmans - naar aanleiding van artikel  

over palliatieve zorg en euthanasie in de Knack van 3 september '14 

 08/10 – Medi-Sfeer - Palliatieve zorg kijkt vooruit, maar budget hinkt achterop - m.m.v. dr. Gert 

Huysmans, voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 

 15/10 – Medi-Sfeer - Dossier Rouw - n.a.v. het Vlaams Congres Palliatieve Zorg van 23/09 

 22/10 – Medi-Sfeer - Vroegtijdige zorgplanning nog onvoldoende geïmplementeerd - n.a.v. het  

Vlaams Congres Palliatieve Zorg in Turnhout (23/09) 

 04/11 - KTRO Braambos (radio) - muzikale impressie van het Requiem van Twijfel en Troost –  

n.a.v. Allerheiligen 

 18/11 - Radio 1 – De ochtend - Palliatieve Eenheid UZ Leuven bestaat 15 jaar 

 19/11 – Radio 1 – Vandaag - voorzitter dr. Gert Huysmans over wilsverklaringen 

 03/12 – Medi-Sfeer - Onvoldoende onderzoek naar palliatieve zorg bij psychiatrische aandoeningen  

– Interview dr. Ilse Decorte, voorzitter Werkgroep 'Palliatieve Zorg en Psychiatrie' van de FPZV 

                                           
4 Al deze publicaties vindt u op www.palliatief.be   

Voor vroegtijdige zorgplanning: www.delaatstereis.be  

 

http://www.palliatief.be/
http://www.delaatstereis.be/
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Persberichten: 

 

23/01: Huidige praktijk wilsverklaringen schept vals gevoel van veiligheid 

15/05: Tien minuten politieke aandacht voor 100.000 overlijdens per jaar 

19/09: 11de Vlaams Congres Palliatieve Zorg in Turnhout: ‘Rouw in zicht. Inzicht in rouw?’ 

 

 

 


