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Inleiding
HET PALLIATIEF DEBAT – BETER ZORGEN VOOR WIE NIET MEER 
BETER WORDT 

Een brede maatschappelijke raadpleging 

De p"$$#"t#eve sector st""t onder druk. N#et "$$een omd"t het ""nt"$ personen met p"$$#"t#eve 
zor%noden toeneemt, m""r ook omd"t mensen mee w#$ bes$#ssen over hun zor% en er steeds 
comp$exere zor%keuzes b#!komen, ook voor w#e n#et meer beter wordt. Bovend#en z#!n er b#nnen het 
hu#d#%e zor%$"ndsch"p be$"n%r#!ke ver"nder#n%en. Zo worden onder meer #nte%r"t#e v"n zor% overheen 
eche$ons en verm""tsch"ppe$#!k#n% v"n zor% steeds be$"n%r#!ker. Ook d#e ver"nder#n%en hebben hun 
#mp"ct op het $everen v"n kw"$#te#tsvo$$e p"$$#"t#eve zor% voor #edereen d#e d""r nood ""n heeft. 

V"nu#t het pr#nc#pe d"t mensen met hun zor%noden centr""$ st""n d#enen zor%ver$eners, 
zor%or%"n#s"t#es, zor%structuren, het zor%be$e#d en de fin"nc#er#n% erv"n z#ch ""n te p"ssen ""n deze 
n#euwe re"$#te#t. D"t #s v"nd""% n#et "$t#!d het %ev"$, ook n#et #n de p"$$#"t#eve zor%. D""rom $"nceerde 
Kom op te%en K"nker een oproep voor het or%"n#seren v"n een brede m""tsch"ppe$#!ke r""dp$e%#n% 
over de toekomst v"n p"$$#"t#eve zor% #n V$""nderen. H#eru#t #s Het p"$$#"t#ef deb"t voort%ekomen.

De t#m#n% v"n Het p"$$#"t#ef deb"t #s n#et toev"$$#%. In het V$""mse re%eer"kkoord st""t een du#de$#!ke 
p"ss"%e over de toekomst v"n p"$$#"t#eve zor%: ‘We ontw#kke$en een V$""ms "ct#ep$"n rond 
vroe%t#!d#%e zor%p$"nn#n%, p"$$#"t#eve zor% en $evense#ndezor% (o.". euth"n"s#e). We voorz#en de nod#%e 
m#dde$en voor de p"$$#"t#eve thu#sbe%e$e#d#n%sequ#pes, de LEIF-punten en de p"$$#"t#eve funct#es #n 
de woonzor%centr". We m"ken werk v"n tr"nsp"r"nte #nform"t#e over voor"f%""nde zor%p$"nn#n%, 
p"$$#"t#eve en $evense#ndezor% (w""ronder de wet op euth"n"s#e, de wet op p"$$#"t#eve zor% en de wet 
op p"t#ëntenrechten) tene#nde bur%ers en "rtsen en b#! u#tbre#d#n% "$$e zor%ver$eners op de%e$#!ke w#!ze 
te #nformeren.’ 

Met Het p"$$#"t#ef deb"t z#en we dus onze k"ns om een bes$#ssende voorzet te %even voor d#t 
"ct#ep$"n.

Een over!e" #n meerdere st$ppen en de p!$$ts v$n het bur"erforum

Het p"$$#"t#ef deb"t door$oopt v#er consu$t"t#ef"sen: 

St#tus qu#est!on!s en eerste expertenover$e": 

• Opste$$en v"n een evenw#cht#% overz#cht v"n de st"tus v"n p"$$#"t#eve zor% #n V$""nderen op 
b"s#s v"n de "ctue$e #nz#chten u#t de wetensch"ppe$#!ke $#ter"tuur. 

• De resu$terende st"rtnot" werd %ebru#kt "$s vertrekpunt voor een expertenmeet#n%. 

• De not" en de resu$t"ten v"n de expertenmeet#n% fun%eerden "$s brede "fb"ken#n% voor de 
tweede en derde f"se.

Het brede m##tsch#ppe$!%ke deb#t: 

• In m""rt 2020 werd de eerste %rote pub$#eke f"se %e$"nceerd: het brede 
m""tsch"ppe$#!ke deb"t. 

• Zowe$ het pub$#ek "$s een brede w""#er v"n st"keho$ders kre%en de mo%e$#!khe#d 
om op de webs#te of v#" on$#ne deb"tmomenten erv"r#n%en te de$en en "ctue$e 
p#!npunten of prob$emen b#nnen de p"$$#"t#eve zor% ""n te dr"%en, m""r ook om 
#deeën n""r voor te bren%en over hoe we beter kunnen zor%en voor w#e n#et meer 
beter wordt. 

• Het brede m""tsch"ppe$#!ke deb"t – oorspronke$#!k voorz#en tot e#nde me# 2020 – 
werd omw#$$e v"n de COVID-19-p"ndem#e ver$en%d tot november 2020. 

Verd!ep!n"sf#se - de m##tsch#ppe$!%ke them#’s en !deeën worden verder verd!ept v!# 
twee p#r#$$e$$e, m##r comp$ement#!re sporen:

• Het bur"erforum w##r!n 24 bur"ers worden u!t"ed##"d om op een onderbouwde 
en beteken!svo$$e m#n!er n# te denken over de toekomst v#n p#$$!#t!eve zor" !n 
V$##nderen en een ##nt#$ be$e!ds#dv!ezen te formu$eren.

• Avonden v#n de p#$$!#t!eve zor" w##r!n, u!t"##nde v#n de resu$t#ten v#n eerdere 
over$e"f#sen, $eden v#n st#keho$deror"#n!s#t!es de vert##$s$#" m#ken n##r 
h##$b#re #mb!t!es en streefdoe$en. Tot de dee$nemers behoren medewerkers v#n 
zor"or"#n!s#t!es b!nnen en bu!ten de p#$$!#t!eve zor", zor"- en we$z!%nswerkers, 
"roepsver#ntwoorde$!%ken, vr!%w!$$!"ers, … 

Afs$u!tende expertenb!%eenkomst:

• Een voor$op#%e be$e#dsv#s#etekst op b"s#s v"n de dr#e voor%""nde f"sen wordt 
voor%e$e%d ""n de experten- en st"keho$der%roep w""rmee we d#t tr"!ect z#!n 
%est"rt. 

• Met de experten en st"keho$ders v"$#deren we de resu$t"ten tot een 
s"menh"n%end %ehee$ v"n du#de$#!ke be$e#ds""nbeve$#n%en en "ct#epunten voor de 
toekomst v"n de p"$$#"t#eve sector #n V$""nderen.

V$sue#e weer!"ve v"n het tr"&ect 1 

1   Door de COVID-19-p"ndem$e moesten de t$m$n! en de !ebru$kte over#e!form"ts v"n somm$!e f"sen worden ""n!ep"st. N$ettem$n 
z"# het e$ndr"pport no! steeds $n het voor&""r v"n 2021 worden op!e#everd.
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De samenstelling van het burgerpanel

A"n het bur%erforum over p"$$#"t#eve zor% hebben 24 mensen dee$%enomen: M"r%ot, Fredd&, 
Gret", Mon#que, N"t"s!", K"tr#en, Chr#s, A$fonso, Luc, Leo, M&r#"m, M"r#se, Ludo, B"rt, Joh"n, 
D#euwke, Ch"d#", Ver", O$#v#er, H"m#d, Tess", Th#err&, G#tte en G#!sbert. 

B#! de s"menste$$#n% v"n een bur%erp"ne$ wordt enerz#!ds %estreefd n""r evenw#chten #n 
%ender, $eeft#!d, "chter%rond, soc#""$-econom#sche st"tus en op$e#d#n%. Toch #s het noo#t 
de doe$ste$$#n% om een bur%erp"ne$ represent"t#ef te $"ten z#!n voor de bevo$k#n%. Wé$ 
wordt %ezor%d voor een zo d#vers mo%e$#!ke %roep om een zo %root mo%e$#!ke d#vers#te#t 
""n op#n#es te %"r"nderen. K"nd#d""t-dee$nemers d#enen te mot#veren w""rom ze w#$$en 
dee$nemen w""rdoor we z#cht hebben op de ‘prob$eemd#vers#te#t’. Bovend#en zor%en we er 
b#! de se$ect#e voor d"t we een d#vers bur%erperspect#ef kr#!%en, eerder d"n een p"t#ënten-, 
m"nte$zor%er- of zor%ver$enersperspect#ef.

De rekruter!n" "ebeurde concreet op 2 m#n!eren:

• Enerz#!ds deden w#! een oproep op de webs#te v"n Het p"$$#"t#ef deb"t om dee$ te 
nemen ""n ons pub$#eksp"ne$. V#" d#t k"n""$ ste$den z#ch een k$e#ne 60 mensen 
k"nd#d""t. M""r h#er betrof het hoe d"n ook een %roep v"n mensen d#e "$ betrokken 
w"s b#! de d#scuss#e over p"$$#"t#eve zor%. Op z#ch een %oede z""k m""r net omw#$$e v"n 
de h#erboven toe%e$#chte prob$eemrepresent"t#v#te#t w"s het u#ter""rd ook be$"n%r#!k om 
dee$nemers te se$ecteren d#e n#et rechtstreeks %etr#%%erd w"ren door de c"mp"%ne v"n 
Het p"$$#"t#ef deb"t.

• D""rom hebben we "nderz#!ds ook v#" het on$#ne p"ne$ v"n Bp"ct %erecruteerd, met 
een spec#"$e focus op voor"$ !on%ere mensen. V"n de 5.000 ""n%eschreven mensen 
re"%eerden er no% een k$e#ne 30.

U#t deze %roep v"n 90 k"nd#d"ten se$ecteerden we een p"ne$ v"n 24 mensen: v"n !on% 
n""r oud, evenvee$ vrouwen "$s m"nnen, u#t versch#$$ende $"%en v"n de bevo$k#n% m""r 
boven"$ met versch#$$ende mot#v"t#es om dee$ te nemen. Somm#%en omd"t ze ze$f #n een 
p"$$#"t#ef zor%proces z#tten of er v"n hee$ n"uw b#! betrokken z#!n/w"ren "$s m"nte$zor%er/
n""ste. Anderen net omd"t ze er e#%en$#!k no% n#ets v"n w#sten m""r het be$"n%r#!k v#nden 
d"t er h#er over wordt n"%ed"cht. No% "nderen omd"t een d#scuss#e over p"$$#"t#eve zor%, 
te%e$#!kert#!d een d#scuss#e #s over de p$""ts v"n zor% #n onze s"men$ev#n%. Een enke$#n% 
vond het %ewoon een ""ntrekke$#!k #dee om 23 n#euwe mensen te $eren kennen #n een 
proces v"n 3 $eerr#!ke weekends.

Een bur%erp"ne$ #s noo#t 
represent"t#ef voor de he$e bevo$k#n%. 
Wé$ wordt %ezor%d voor een zo d#vers 
mo%e$#!ke %roep om een zo %root 
mo%e$#!ke d#vers#te#t ""n op#n#es te 
%"r"nderen.
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KENMERKEN VAN HET BURGERFORUM

Een beproefde participatieve methodiek

Een bur%erforum #s een beproefde p"rt#c#p"t#eve method#ek w""rb#! een re$"t#ef beperkte %roep 
bur%ers %edurende dr#e weekends een m""tsch"ppe$#!k comp$ex en v""k controvers#ee$ them" 
met e$k""r onderzoekt en bespreekt. Op b"s#s v"n deze besprek#n%en formu$eert de %roep 
conc$us#es en ""nbeve$#n%en voor het be$e#d.

De methode #s %eb"seerd op de method#ek v"n de consensusconferent#e d#e door de D"n#sh Bo"rd 
of Techno$o%& #n het m#dden v"n de !"ren 1980 werd ontw#kke$d. De D"n#sch Bo"rd of Techno$o%& 
%ebru#kte deze methode #n pub$#eke de$#ber"t#eprocessen over moe#$#!ke wetensch"ppe$#!ke en 
techno$o%#sche kwest#es (het zo%eheten P"rt#c#p"t#eve Techno$o%& Assessment). S#nds het eerste 
%ebru#k v"n een consensusconferent#e b#nnen deze onderzoeksd#sc#p$#ne werden were$dw#!d 
honderden consensusconferent#es %eor%"n#seerd. Ook #n Be$%#ë hebben s#nds be%#n deze eeuw 
een k$e#ne 20 bur%erfor" p$""ts%evonden. 

De methode #s #ntussen u#t%ebre#d beschreven en %edocumenteerd. Centr""$ #n een bur%erforum 
st""t het bur%erp"ne$: een %roep v"n 16 tot 32 bur%ers. Deze %roep %""t, n" kenn#s %em""kt 
te hebben met e$k""r en met het them", %edurende dr#e weekends, te$kens met 4 ' 5 weken 
tussenp"uze 2, met e$k""r ""n de s$"%. Op het e#nde v"n het derde weekend presenteren 
ze een reeks conc$us#es en ""nbeve$#n%en ""n be$e#dsm"kers. De bur%ers worden t#!dens 
hun werkz""mheden be%e$e#d door een profess#onee$ te"m v"n f"c#$#t"toren en #nhoude$#!ke 
be%e$e#ders.

Het verloop van het burgerforum

Eerste weekend - 26 en 27 september !n H#sse$t

T#!dens het eerste weekend vertrokken de dee$nemers ""n het bur%erforum ‘Beter zor%en voor 
w#e n#et meer beter wordt’ %rotendee$s v"n hun e#%en erv"r#n%skenn#s. Hee$ #ntu(t#ef kon e$ke 
dee$nemer het them" verkennen door verh"$en, erv"r#n%en en op#n#es met e$k""r u#t te w#sse$en. 
T&p#sche werkvormen voor d#t eerste weekend w"ren br"#nstorm#n% #n k$e#ne %roep!es, stor&te$$#n%, 
w"nde$convers"t#es en ro$$enspe$en. De u#t%ew#sse$de erv"r#n%skenn#s werd ""n%evu$d met een 
toe$#cht#n% door een wetensch"ps!ourn"$#st v"n een reeks #nhoude$#!ke fiches over p"$$#"t#eve zor%. 
Deze fiches be$#chtten onder meer de ""rd, #nhoud, doe$%roepen, betrokken zor%ver$eners en hun 
or%"n#s"t#es, de be$e#dsstructuur en wette$#!ke k"ders rond p"$$#"t#eve en $evense#ndezor% #n Be$%#ë, 
"specten rond zor%over$e%, zor%p$"nn#n% en vroe%t#!d#%e/voor"f%""nde zor%p$"nn#n%, etc. 

De resu$t"ten v"n het eerste weekend vert"$en z#ch #n het fe#t d"t de dee$nemers v"n een $osse 
%roep bur%ers #s %eëvo$ueerd n""r een te"m met een %oed be%r#p v"n het them". Een be%r#p d"t 
de e#%en erv"r#n% #s overste%en. Bovend#en hebben ze de u#td"%#n%en en kwest#es over het them" 
$eren kennen en hebben ze een eerste reeks be$"n%r#!ke vr"%en en hoofdthem"’s %e(dent#ficeerd 
d#e voor henze$f be$"n%r#!k z#!n. 

Tweede weekend – 24 en 25 oktober !n Leuven

T#!dens het tweede weekend werd de meer #ntu(t#eve ben"der#n% v"n het eerste weekend 
verv"n%en door het s&stem"t#sch verd#epen en u#td"%en v"n %eformu$eerde #deeën, w""rden en 
overtu#%#n%en. D#t %ebeurt door het b#nnenbren%en v"n kenn#s, st"ndpunten en %etu#%en#ssen 
v"n referent#epersonen (experts en verte%enwoord#%ers v"n st"keho$ders). Eerdere #nz#chten 
worden h#erb#! u#t%ed""%d en #n vr""% %este$d. D""rn""st werden b#!komende v#s#es en #nz#chten 
v"nu#t Het breed m""tsch"ppe$#!k deb"t (het on$#ne $u#k v"n Het p"$$#"t#ef deb"t ofwe$ f"se 2) 
%edee$d met de bur%ers.

De werkvormen t#!dens het tweede weekend zetten #n op verd#ep#n% en "r%ument"t#e. Het 
z#!n werkvormen d#e d#scuss#e st#mu$eren, dw#n%en om te "r%umenteren en keuzes te m"ken. 
Voorbee$den h#erv"n z#!n een on$#ne vers#e v"n de fishbow$ (#nter"ct#ef d#scuss#eform"t 
tussen experts en bur%ers), het u#tschr#!ven en houden v"n p$e#doo#en, het n"denken over 
%e(de"$#seerde p"$$#"t#eve c"ses, het $"ten defin#ëren, #$$ustreren en #n onder$#n%e re$"t#e p$""tsen 
v"n be%r#ppen en #deeën. 

W""r t#!dens het eerste weekend #deeën n""st e$k""r werden %eformu$eerd (en h#ertoe ook 
ru#mte werd %eboden), werd t#!dens het tweede weekend op zoek %e%""n n""r s"menh"n% 
en s&nthese v"n #deeën. Door deze st"p worden #deeën verder verfi!nd, of ze$fs %eschr"pt of 
s"men%evoe%d. Er ontst""t een tot""$bee$d v"n hoofdthem"’s, e$k met een reeks subthem"’s, 
d#e de b"s#s vormen voor het derde weekend. Het b$#!ft over#%ens no% steeds mo%e$#!k om 
resterende vr"%en te formu$eren.

Derde weekend – 8, 9 en 10 %#nu#r! !n Geetbets

D#t weekend st""t #n het teken v"n het scherpste$$en en fin""$ formu$eren v"n conc$us#es en 
""nbeve$#n%en rond de door hen "$s be$"n%r#!k weerhouden them"’s #n een fin""$ bur%err"pport. 
De tweede opdr"cht #s het s"menste$$en v"n een present"t#e op 19 !"nu"r# ($#fe of on$#ne – 
"fh"nke$#!k v"n de coron"s#tu"t#e) met de ""nbeve$#n%en voor een %roep %enod#%den w""ronder 
Wouter Beke, V$""ms m#n#ster v"n We$z#!n, Gez#n, Vo$ks%ezondhe#d en Armoedebestr#!d#n%. 

De scherpste$$#n% vond voor"$ op vr#!d"%"vond en z"terd"%ochtend p$""ts door de resterende 
vr"%en on$#ne te bespreken met een beperkte %roep referent#epersonen. Het fin""$ formu$eren 
v"n de ""nbeve$#n%en %ebeurde #n#t#ee$ #n sub%roepen op z"terd"%m#dd"% en zond"%ochtend 
#n ""nwez#%he#d v"n te$kens een referent#epersoon per sub%roep d#e "$s k$"nkbord fun%eert. 
T&p#sch voor de werkvormen t#!dens het $""tste weekend #s d"t ze hee$ output %er#cht z#!n en 
d"t de bur%ers sterk ondersteund en be%e$e#d worden door de f"c#$#t"toren en de "ndere $eden 
v"n de ondersteunende p$oe%. Er wordt %ewerkt op b"s#s v"n concrete temp$"tes en form"ts, 
d#scuss#es focussen op concrete tekstvoorste$$en.

Op zond"%m#dd"% werden de conc$us#es en ""nbeve$#n%en p$en"#r door "$$e bur%ers 
door%enomen en werd n"%e%""n #n we$ke m"te er over een ""nbeve$#n% consensus #s. Het 
bere#ken v"n eens$u#dende "dv#ezen w"s evenwe$ %een doe$ste$$#n% v"n d#t bur%erforum (#n 
te%enste$$#n% tot de or#%#ne$e Deense methode v"n de consensus-conferent#e). Het resu$t""t 
v"n het derde weekend w"s een present"t#e en een r"pport (z#e het vervo$% v"n d#t document) 
met h#er#n, per "f%eb"kend them", een reeks v"n conc$us#es en ""nbeve$#n%en. W""r er over 
somm#%e conc$us#es of ""nbeve$#n%en no% men#n%sversch#$ bestond #n het bur%erp"ne$ wordt 
d#t ook %es#%n"$eerd.

2.  A#s !evo#! v"n de #ockdown door de COVID-19-p"ndem$e w"ren er b$& d$t bur!erforum tussen het tweede en derde weekend twee m""nden. 
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Onze conclusies en aanbevelingen aan 
de minister …
THEMA 1.  
PALLIATIEVE ZORG VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK MAKEN

Pleidooi3

Steeds deze$fde %roepen v#nden hun we% s$echts moe#z""m n""r de re%u$#ere zor%, of v#nden d#e we% ze$fs he$em""$ n#et. D#t 
$e#dt tot een $"%ere $evensverw"cht#n%, meer comp$exe en ernst#%e p"tho$o%#e en ook een m#nder kw"$#te#tsvo$ $evense#nde, w#!st 
onderzoek u#t. De drempe$s tot re%u$#ere zor%, d#e vee$ mensen onderv#nden, %e$den no% meer voor p"$$#"t#eve zor%.

V#nden we het oké d"t vee$ "$$eenst""nde "rmen #n eenz""mhe#d sterven? W#$$en w#! een s"men$ev#n% w""r#n p"t#ënten moeten 
w"chten tot hun $""tste $evensm""nden of ze$fs $""tste d"%en om f"tsoen$#!k ondersteund te worden? W#$$en we d"t onze 
%"st"rbe#ders op $eeft#!d n#et op%enomen worden #n een p"$$#"t#ef zor%centrum omd"t d#e er n#et ze$f om %evr""%d hebben? 
A"nv""rden w#! "$s s"men$ev#n% d"t door het %ebrek ""n rechten onze k#nderen meer $#!den d"n w#!? 

Neen toch. D"t w#$$en w#! toch n#et. W""rom doen we het d"n? A$s we so$#d"#r w#$$en z#!n, moeten we e$ke mens centr""$ 
ste$$en door #n te %""n op z#!n of h""r persoon$#!ke noden. Zonder d#ep%""nde ""nd"cht voor het them" ‘toe%"nke$#!khe#d voor 
#edereen’, z"$ p"$$#"t#eve zor% voor"$ %er#cht z#!n op de ‘%em#dde$de’ p"t#ënt, of m#ssch#en ze$fs "$$een m""r op de ‘bem#dde$de’ of 
‘hoo%op%e$e#de’ p"t#ënt. W#! k#ezen echter voor een p"$$#"t#eve zor% w""r #edereen ""n bod komt en b$#!ft.  

In deze 21ste eeuw worden we ons steeds meer bewust v"n de beperk#n%en v"n ons e#%en referent#ek"der en de d""rb#! 
behorende w""rdeoorde$en. Het besef %roe#t d"t we d#t referent#ek"der #n de zor%re$"t#es met "nderen moeten $os$"ten. W"nt de 
p"t#ënt, en d"n ook e$ke p"t#ënt, moet centr""$ st""n. 

3 T$&dens het tweede weekend werd ""n de bur!ers !evr""!d om een p#e$doo$ te houden w""rom een spec$fiek them" echt be#"n!r$&k w"s voor hen. Deze p#e$doo$en werden !ebru$kt "#s 
$n#e$d$n! op de them"’s. 1
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Onze conclusies en aanbevelingen om palliatieve zorg voor 
iedereen toegankelijk te maken

1.1. Een b#s!srecht 

W#! v#nden d"t #edereen recht heeft op een kw"$#te#tsvo$$e $""tste $evensf"se; #edereen 
sterft m""r een keer. D""rom ste$$en w#! d"t p"$$#"t#eve zor% een b"s#srecht #s voor #edereen. 
Ieder d#e d""r nood ""n heeft, moet onvoorw""rde$#!k een beroep kunnen doen op 
p"$$#"t#eve zor%. Een p"$$#"t#ef zor%tr"!ect e#nd#%t n#et met het over$#!den v"n de p"t#ënt, m""r 
k"n ook (n")zor% voor de n"best""nden omv"tten. 

Zowe$ de #nd#v#due$e zor%verstrekkers, "$s de zor%#nste$$#n%en, "$s het be$e#d moeten extr" 
""nd"cht hebben voor onz#chtb"re of kwetsb"re %roepen zo"$s term#n"$e p"t#ënten, 
k#nderen en !on%eren, mensen met een f&s#eke of ment"$e beperk#n%, mensen #n "rmoede, 
etn#sch-cu$ture$e m#nderheden, mensen met dement#e, mensen d#e #$$e%""$ #n ons $"nd 
verb$#!ven, %ev"n%enen, bewoners #n !eu%d#nste$$#n%en of #nste$$#n%en voor %eeste$#!ke 
%ezondhe#d, enzovoort.

1.2. Outre#chend

Ook "$ zou p"$$#"t#eve zor% $""%drempe$#% %eor%"n#seerd z#!n, er zu$$en "$t#!d mensen z#!n 
d#e hun we% n""r de p"$$#"t#eve zor% n#et v#nden. B#!voorbee$d kwetsb"re %roepen hebben 
sne$$er te m"ken met #nform"t#e"rmoede.

Zeker voor mensen d#e de we% n#et v#nden moet er outre"chend en pro"ct#ef #nform"t#e 
worden verstrekt. D#t k"n v#" o.". een s$eute$fi%uur of v#" bru%%enbouwers d#e kenn#s over de 
doe$%roep hebben, m""r ook v#" de eerste$#!nszor%, d#enstver$eners en soc#"$e pro!ecten.

1.3. Besch!kb##rhe!d

De c"p"c#te#t (het ""nbod) vo$doet n#et of te we#n#% ""n de vr""%. We kunnen conc$uderen 
d"t mensen v""k te $"n% moeten w"chten op %espec#"$#seerde p"$$#"t#eve zor%; d#t omw#$$e 
v"n ru#mte, t#!d, knowhow.

De overhe#d moet #nvesteren om de besch#kb""rhe#d te verbeteren. Investeren betekent 
fin"nc#eren, #nstrumenten ter besch#kk#n% ste$$en, meer mensen en meer erkenn#n% voor het 
werk v"n zor%ver$eners.

1.4. Persoons"er!cht

Ond"nks ve$e %oede bedoe$#n%en, wordt er no% te we#n#% d#verssens#t#ef %ed"cht 
en wordt het NIVEA-pr#nc#pe (N#et Invu$$en Voor Een Ander) n#et "$t#!d toe%ep"st. E$ke 
zor%ver$ener moet z#ch bewust z#!n v"n z#!n of h""r referent#ek"der, het w#!/z#!-denken en de 
w""rdeoorde$en d#e d""ru#t kunnen vo$%en.

We moeten de noden v"n de persoon/het #nd#v#du centr""$ zetten. P"$$#"t#eve zor% #s %een 

st"nd""rdp"kket, er moet %evr""%d worden n""r de wensen v"n de p"t#ënt. We moeten de noden v"n 
de p"t#ënt bevr"%en, respecteren en n#et ze$f %""n #nvu$$en. 

1.5. Kenn!s v#n het ##nbod

Een v"n de be$"n%r#!ke voorw""rden voor toe%"nke$#!ke p"$$#"t#eve zor% #s kenn#s over het best""n v"n 
p"$$#"t#eve zor% en over het ""nbod. N#ette%enst""nde het fe#t d"t er reeds een p"$$#"t#ef zor%""nbod en 
zor%be$e#d best""t, b$#!ft d#t onbekend voor %rote %roepen #n de s"men$ev#n%. 

D""rom beve$en we ""n d"t onder "ndere eerste$#!nszor%verstrekkers, med#sche spec#"$#sten, soc#""$-
m""tsch"ppe$#!k werkers meer #nzetten op bewustm"k#n% voor en bekendhe#d v"n p"$$#"t#eve zor%. 
Inform"t#e over het ""nbod moet t#!d#% %ebeuren op een neutr"$e w#!ze en moet vo$$ed#% z#!n.

1.6. Adm!n!str#t!eve toe"#nke$!%khe!d

Door onwetendhe#d over de kosten, te%emoetkom#n%en, en het "dm#n#str"t#eve $u#k #s voor vee$ mensen 
de drempe$ n""r p"$$#"t#eve zor% te %root. Het vereenvoud#%en v"n "dm#n#str"t#e en het #nformeren over 
de fin"nc#ë$e k"nt z"$ de toe%"nke$#!khe#d bevorderen.

De overhe#d moet de "dm#n#str"t#eve verp$#cht#n%en vereenvoud#%en. Verdere toe$#cht#n% en be%e$e#d#n% 
k"n op%enomen worden door de m""tsch"ppe$#!k werkers v"n het z#ekenhu#s, mutu"$#te#t, e."., of door 
eventuee$ een n#euwe funct#e te creëren: d#e v"n de zor%coörd#n"tor.

1.7. F!n#nc!ë$e toe"#nke$!%khe!d

F#n"nc#ë$e drempe$s mo%en %een be$emmer#n% vormen voor de toe%"n% tot p"$$#"t#eve zor%. D""rom 
verw"chten we d"t p"$$#"t#eve zor% bet""$b""r #s voor #edereen, d"t de zor% en te%emoetkom#n%en #n 
verhoud#n% st""n tot correct #n%esch""$de p"$$#"t#eve zor%noden, d"t vo$doende fin"nc#ë$e m#dde$en 
worden vr#!%em""kt om kw"$#te#tsvo$$e zor% te %"r"nderen d#e %eo%r"fisch vo$doende %espre#d #s, en d"t 
m"x#m""$ %ebru#k wordt %em""kt v"n de derdebet"$ersre%e$#n%.

We$k fin"nc#er#n%ss&steem h#er""n opt#m""$ te%emoetkomt – forf"#t"#re bet"$#n% of bet"$#n% per 
prest"t#e, een s&steem d"t $oopt v#" de V$""mse Soc#"$e bescherm#n% of feder""$ v#" het RIZIV – #s voor 
ons moe#$#!k u#t te m"ken. We moed#%en d""rom be$e#dsm"kers ""n om, #n s"menspr""k met experts en 
p"t#ënten%roepen, tot de best mo%e$#!ke op$oss#n% te komen. 
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HET ‘GEWENSTE’ PALLIATIEF ZORGPAD  
VAN DE 53-JARIGE KEREM1 

Kerem komt u$t Turk$&e en woont "# 20 &""r met z$&n f"m$#$e – 4 k$nderen en z$&n vrouw – $n 
Be#!$ë. H$& $s $ndustr$ee# sch$#der $n het bedr$&f v"n z$&n oudere broer. H$& hoest s$nds #"n!e t$&d en 
werd "# enke#e keren op!enomen $n z$ekenhu$s. H$& #$&dt ""n een verre!""nde vorm v"n COPD 
(een ernst$!e chron$sche ontstek$n! v"n de #on!en). D"t komt door het roken, denkt h$&, "# k"n 
ook het sch$#derwerk er voor vee# tussen z$tten. Kerem en z$&n vrouw spreken onder#$n! en met 
hun f"m$#$e en vr$enden "#t$&d Turks. Z$&n Neder#"nds $s n$et zo best.

B$& het over#e! met z$&n "rts over de d$"!nose, pro!nose en beh"nde#$n! $s door!""ns een 
Turkse to#k ""nwez$!. Ook worden met de "rts de consequent$es besproken "#s h$& z$&n werk b#$&ft 
voortzetten en "#s h$& b#$&ft roken. Z$&n vooru$tz$chten z$&n n$et !oed. 

Ook z$&n #evensdoe#en en -wensen worden besproken met een !ez$nsconsu#ent d$e voor"# ""nd"cht 
heeft voor w"t Kerem no! ze#f w$#. W$# h$& b$& een vo#!ende cr$s$s no! teru! n""r het z$ekenhu$s? We#ke 
beh"nde#$n!en moet men d""r no! doen? A##es no! u$t de k"st h"#en om hem er te#kens weer door 
te h"#en of voorr"n! !even ""n een comfort"be# #evense$nde? M""r ook, w$# h$& no! een re$s n""r z$&n 
thu$s#"nd m"ken? Of n""r Mekk"? Heeft h$& nood heeft ""n sp$r$tue#e of ex$stent$ë#e be!e#e$d$n!? W$# 
h$& z$&n sterven #"ten be!e#e$d$n!en door een $m"m, of door $em"nd v"n een $s#"m$t$sche or!"n$s"t$e 
voor rouw- en stervensbe!e#e$d$n!? Of heeft h$& we$n$! behoefte ""n de !ebru$ke#$&ke r$tue#en? Ook 
wordt over#e!d w""r en hoe h$& w$# be!r"ven worden.

Hoewe# de !ez$nsconsu#ent vertrouwd $s met de cu#tuur en m$!r"t$e"chter!rond v"n Kerem, $s w"t er 
echt toe doet, d"t!ene w"t h$& ze#f w$#. Z$& !""t erv"n u$t d"t hoe mensen om!""n met een n"derend 
over#$&den $n hoofdz""k een $nd$v$due#e be#ev$n! $s, "fh"nke#$&k v"n de e$!en #evensv$s$e … "# $s d$e 
v"nze#fsprekend be'nv#oed door "chter#$!!ende cu#tuur en !roepsw""rden. Iedereen st""t echter op 
een bep""#d o!enb#$k op een un$ek kru$spunt $n het e$!en #even en $edereen heeft het recht om een 
e$!en we! te k$ezen. Kortom, $n een superd$verse s"men#ev$n! "#s de onze, $s er ook d$vers$te$t b$nnen 
de d$vers$te$t. 

Kerem en de !ez$nsconsu#ente ste##en s"men een ne!"t$eve w$#sverk#"r$n! op w""r$n de wensen v"n 
Kerem worden u$t!ek#""rd. D$e w$#sverk#"r$n! schr$&ven ze zowe# $n het Neder#"nds "#s het Turks u$t. 

Ook wordt de "dm$n$str"t$eve en fin"nc$ë#e s$tu"t$e v"n Kerem v"n n"b$& op!evo#!d. Immers, voor Kerem 
en z$&n f"m$#$e $s het Be#!$sche zor!- en soc$"#e ondersteun$n!ss%steem een doo#hof. Z$& weten er hun 
we! n$et $n te v$nden. N""r de k$nderen !""t ook extr" ""nd"cht. De !ez$nsconsu#ent sch"ke#t het CLB 
en de schoo# $n. De #eerkr"chten z$&n op de hoo!te v"n de s$tu"t$e v"n Kerem en st""n open voor de 
s$!n"#en en emot$one#e re"ct$es v"n Kerems k$nderen. 

Kerem sterft thu$s, om!even door w$e hem d$erb""r $s, b$& vo##e bewustz$&n, met de nod$!e comfortzor!, 
en !ehee# vo#!ens z$&n e$!en wensen. 

1  De webs$te hetp"##$"t$efdeb"t.be bev"t v$&f person"s (of p"##$"t$eve verh"#en) "#s st"rtpunt voor verdere d$scuss$e of het ""nbren!en v"n 
$deeën. De bur!ers hebben de zor!erv"r$n!en v"n deze v$&f person"s (Kerem, Ju#$", And%, Ch"r#otte en Kr$stof) opn$euw u$t!eschreven. D$t keer 
echter $n een door hen ‘!ewenste’ p"##$"t$eve context. A"n de h"nd v"n deze c"ses k"n de #ezer z$ch een bee#d vormen v"n hoe p"##$"t$eve zor! 
er $n de o!en v"n de bur!ers zou moeten u$tz$en.

S!eute!s voor een betere p"!!#"t#eve zor$  
u#t het verh""! v"n Kerem

Verst""nb"re, p"t$ënt!er$chte u$t#e! over d$"!nose, z$ekte, 
beh"nde#$n! en pro!nose.

Bep"#en v"n #evensdoe#en en #evenswensen "#s eerste st"p $n 
vroe!t$&d$!e/voor"f!""nde zor!p#"nn$n!. 

Sp$r$tue#e en ex$stent$ë#e be!e#e$d$n! "#s onderdee# v"n 
p"##$"t$eve zor!.

Inc#us$eve zor! betekent ""nd"cht voor $nd$v$due#e behoeften 
en keuzes te!en een "chter!rond v"n d$vers$te$t. Of no!: het 
erkennen v"n d$vers$te$t b$nnen d$vers$te$t

Voor vee# mensen wordt de toe!"n! tot p"##$"t$eve zor! 
"f!esneden door "dm$n$str"t$eve en fin"nc$ë#e drempe#s d$e 
voor hen onoverkome#$&k #$&ken of z$&n. Ook be!e#e$d$n! b$& het 
overw$nnen v"n d$e drempe#s moet een onderdee# z$&n v"n 
p"##$"t$eve zor!.
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THEMA 2.  
HET PALLIATIEF ZORGTRAJECT VERBREDEN EN VERDIEPEN

Pleidooi

V"nd""% wordt p"$$#"t#eve zor% vee$ te en% #n%evu$d. P"$$#"t#eve zor% moet breder. In de pr"kt#!k wordt v""k een over$ev#n%sterm#!n 
verbonden ""n de toe%"n% tot p"$$#"t#eve zor%. Dr#e m""nden #s de duur d#e ook no% #n de v"nd""% %e$dende wetten st""t. D#e 
term#!n wordt voor"$ %eh"nteerd om fin"nc#ë$e redenen. 

D"t $e#dt echter tot on%ewenste %evo$%en. A$s de term p"$$#"t#ef v"$t, kr#!%t zowe$ de p"t#ënt "$s de om%ev#n% de #ndruk d"t er no% 
m"x#m""$ dr#e m""nden overb$#!ven. D""rdoor wordt p"$$#"t#eve zor% vee$ te en% toe%ep"st en st""t p"$$#"t#eve zor% #n de pr"kt#!k 
%e$#!k ""n term#n"$e zor% of $evense#ndezor%. 

De WHO b#edt een vee$ bredere defin#t#e v"n p"$$#"t#eve zor% d#e z#ch bovend#en focust op $evenskw"$#te#t. 

Levenskw#$!te!t voor w!e? De p"t#ënt, #n de eerste p$""ts, m""r zeker ook z#!n of h""r n""sten, en #n het b#!zonder de 
m"nte$zor%er(s). M""r ook de p"$$#"t#eve zor%ver$eners ze$f hebben be$"n% b#! ondersteun#n% om hun $evenskw"$#te#t op pe#$ te 
houden. 

Levenskw#$!te!t "edurende we$ke per!ode? Gedurende het he$e t#!dsver$oop v"n het p"$$#"t#ef proces, v"n"f de d#"%noseste$$#n% 
tot n" het over$#!den. Er b$#!ven #mmers n"best""nden d#e #n hun rouwproces om ondersteun#n% vr"%en.

Levenskw#$!te!t op v$#k v#n we$ke $evensd!mens!es? Med#sch-$#ch"me$#!k – p#!n b#!voorbee$d vormt een re%e$rechte ""ns$"% 
op !e $evenskw"$#te#t, m""r ook t"$ v"n s&mptomen – ben"uwdhe#d, m#sse$#!khe#d, vermoe#dhe#d – kunnen $e#den tot een sterk 
verm#nderde $evenskw"$#te#t.

M##r ver"eet ook het ps&cho$o"!sche en soc!#$e n!et. Zeker voor "$$eenst""nden en %e(so$eerde mensen moet er ""nd"cht 
z#!n voor de (her)opbouw v"n een soc#""$ netwerk. En tot s$ot z#!n er ook de ex#stent#ë$e "specten en z#n%ev#n%. W"t betekent d#t 
"$$em""$ voor m#!?

Kortom, p#$$!#t!eve zor" moet een breder, cont!nuer, kw#$!te!tsvo$$er en b#!%evo$% z#nvo$$er proces z#!n voor #edereen d#e er b""t b#! 
heeft d"n het v"nd""% wordt %eperc#p#eerd. Ook de s"men$ev#n% k"n en z"$ er "$$een m""r beter v"n worden.

In de hu#d#%e p"$$#"t#eve ""np"k $#%t de focus voor"$ op de $evense#ndezor% en n#et op de $evenskw"$#te#tzor% b#! mensen d#e no% 
n#et stervend z#!n.
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Onze conclusies en aanbevelingen om palliatieve zorg te 
verbreden en te verdiepen 

2.1. A#nd#cht voor #$$e p!%$ers v#n p#$$!#t!eve zor"

W#! s$u#ten ons ""n b#! de "$%emene defin#t#e v"n p"$$#"t#eve zor% zo"$s d#e door de 
Were$d%ezondhe#dsor%"n#s"t#e (WHO) wordt %e%even. Voor ons moet p"$$#"t#eve zor% 
persoons%er#chte, breed ondersteunende zor% z#!n d#e focust op $evenskw"$#te#t en n#et enke$ op 
stervensbe%e$e#d#n%. In p"$$#"t#eve zor% moet n""st het med#sch-$#ch"me$#!ke, ps&cho$o%#sche 
en soc#"$e ook het ex#stent#ë$e/sp#r#tue$e $u#k ""n bod komen. De ex#stent#ë$e/sp#r#tue$e p#!$er #s 
onderontw#kke$d en d""rdoor onderbenut. 

2.2. Verd!ep!n" v#n de ex!stent!ë$e p!%$er

W#! beve$en ""n op zoek te %""n n""r methoden d#e een doe$tre)ende toe%"n% tot 
ondersteun#n% op v$"k v"n z#n%ev#n% mo%e$#!k m"ken. 

Gesprekken met profess#one$e be%e$e#ders rond ex#stent#ë$e vr"%en kunnen he$pen. Ook het 
creëren v"n ontmoet#n%sp$ekken en -momenten tussen personen met p"$$#"t#eve zor%noden #s 
z#nvo$. Immers #n de $ot%enoot herkent men #n de d#epte z#chze$f. 

A"nd"cht voor onderzoek en ontw#kke$#n%en op het %eb#ed v"n ps&chede$#sche ther"p#e - zo"$s 
"$ #n het bu#ten$"nd %ebeurt - k"n ook h#er op z#!n p$""ts z#!n.

2.3. Doe$"roepen en st#rt v#n p#$$!#t!eve zor"

Er d#ent meer ""nd"cht %e%even te worden ""n de p"$$#"t#eve f"se d#e st"rt b#! de d#"%nose v"n 
een $evensbedre#%ende, on%enees$#!ke z#ekte. W#! z#!n bezor%d d"t een te en%e "fb"ken#n% v"n de 
term “on%enees$#!k” een ""nt"$ mensen u#ts$u#t v"n p"$$#"t#eve zor%. 

In de hu#d#%e p"$$#"t#eve ""np"k $#%t de focus voor"$ op de $evense#ndezor% en n#et op de 
$evenskw"$#te#tzor% b#! mensen d#e no% n#et stervend z#!n.

2.4. P#$$!#t!eve st#tuten en ver$ofste$se$s

P"$$#"t#eve st"tuten en p"$$#"t#eve ver$ofste$se$s d#enen $os%ekoppe$d te worden v"n verw"chte 
over$ev#n%sterm#!nen, m""r "utom"t#sch worden toe%ekend op b"s#s v"n een correcte #nsch"$#n% 
v"n de p"$$#"t#eve zor%noden. D#e #nsch"$#n% d#ent b#!t#!ds %eëv"$ueerd en ""n%ep"st te worden.

Vo$%ens de hu#d#%e re%e$%ev#n% kunnen m"nte$zor%ers een beroep doen op ste$se$s v"n 
m"nte$zor%ver$of en p"$$#"t#ef ver$of. Deze z#!n echter te beperkt #n de t#!d. W#! beve$en ""n 
om ook d#t ver$of toe te kennen op b"s#s v"n een correcte #nsch"$#n% v"n de noden zod"t de 
m"nte$zor%er besch#kb""r #s zo$"n% de zor%nood z#ch voordoet.

10

2.5. Ondersteun!n" v#n n##sten

M"nte$zor%ers en n""sten v"n mensen met p"$$#"t#eve zor%noden worden op d#t o%enb$#k n#et "$s 
vo$w""rd#%e p"rtners #n het zor%tr"!ect erkend, en v""k ook onvo$doende be%e$e#d. T#!dens het 
p"$$#"t#ef zor%tr"!ect moeten n""sten n#et "$$een worden betrokken, m""r ook ondersteund. Meer 
spec#fiek moeten m"nte$zor%ers en n""sten kunnen p"rt#c#peren ""n het zor%p$"n, ps&cho$o%#sch 
en ex#stent#ee$ be%e$e#d worden w""r nod#%, zod"t hun dr""%kr"cht n#et overschreden wordt. Ze 
moeten terechtkunnen b#! $ot%enoten en be%e$e#d worden b#! het rouwproces "$ voor de p"t#ënt 
over$eden #s.

Ook k#nderen d#e betrokken z#!n b#! een p"$$#"t#ef tr"!ect vr"%en spec#fieke ""nd"cht. Tot s$ot moet 
er een %ep"st ""nbod z#!n voor bem#dde$#n% "$s er b#nnen een f"m#$#e confl#cten z#!n t#!dens het 
p"$$#"t#ef tr"!ect.

2.6. N#zor" en rouwondersteun!n"

Momentee$ #s de rouwondersteun#n% v"n n"best""nden voor en n" het over$#!den beperkt. Het 
""nb#eden v"n n"zor% en rouwondersteun#n% ""n n"best""nden #s een be$"n%r#!k onderdee$ v"n 
p"$$#"t#eve zor% en vr""%t een ""np"k op m""t, net zo"$s "$$e "ndere p#!$ers v"n p"$$#"t#eve zor%.

E$ke n"best""nde heeft #nd#v#due$e behoeften en ook k#nderen en !on%eren moeten vo$doende 
""nd"cht kr#!%en.

N"zor% d#ent met emp"th#e, respect, %edu$d en openhe#d te worden ""n%eboden. D#t k"n 
b#!voorbee$d #n de vorm v"n pr""t%roepen, %roepsther"p#e, #nd#v#due$e ps&cho$o%#sche be%e$e#d#n% 
of op "ndere m"n#eren w""rmee n"best""nden %eho$pen kunnen worden.
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HET ‘GEWENSTE’ PALLIATIEF ZORGPAD  
VAN DE 17-JARIGE ANDY

D$t $s And%. H$& $s 17 &""r en heeft het best n""r z$&n z$n op schoo#. H$& houdt v"n voetb"##en en de 
scouts, !""t n""r de &eu!dc#ub en m""kt nu en d"n fl$nk ruz$e met z$&n zus en broer. Tot h$& te horen 
kr$&!t d"t h$& #$&dt ""n een ze#dz"me b$&n$ertumor. De pro!nose $s verre v"n pos$t$ef.

Hoe be#eeft And% z$&n z$ekte ze#f? W"t voe#t h$&? Hoe k$&kt h$& n""r z$&n z$ekteproces? W"t w$# h$&? Hoe 
!""t h$& met de d$"!nose om? Het z$&n vr"!en d$e z$&n zor!ver#eners $n k""rt w$##en bren!en om beter 
met hem te kunnen commun$ceren. Bovend$en wordt de zor! $n het z$ekenhu$s en de thu$szor! vo##ed$! 
op e#k""r "f!estemd zod"t And% !e'nte!reerde zor! kr$&!t. 

Doorheen hee# het z$ekteproces wordt !eprobeerd om And% zovee# mo!e#$&k $n het ‘nu’ te #"ten #even en 
hem ""n te sporen om zo #"n! mo!e#$&k ""n z$&n ‘norm"#e’ d"!"ct$v$te$ten te #"ten dee#nemen. Ook de 
sport- en ontsp"nn$n!s"ct$v$te$ten zo"#s de voetb"# en de scouts. D""rvoor $s het we# nod$! d"t h$& en 
z$&n ouders kunnen b#$&ven rekenen op hun soc$""# netwerk: n$et "##een z$&n n""ste f"m$#$e (ouders en 
broer, zus) m""r ook #eden v"n de scouts, het voetb"#te"m en eventuee# z$&n vr$end$n. Iedereen $n het 
netwerk rondom And% wordt zovee# mo!e#$&k betrokken om hem te ondersteunen.

Er wordt een dr""$boek of breed zor!p#"n op!em""kt d"t re!e#m"t$! wordt b$&!estuurd $n funct$e v"n 
het ver#oop v"n de z$ekte en v"n de behoeften en ver#"n!ens v"n And%. Er worden ook meerdere 
budd%’s $n!esch"ke#d om hem te be!e#e$den $n versch$##ende f"cetten v"n de p"##$"t$eve zor!: f%s$ek, 
emot$onee#, soc$""# en op v#"k v"n z$n!ev$n!. N""r!e#"n! And%’s voorkeur neemt een v"n z$&n budd%’s 
ook de zor!coörd$n"t$e op z$ch. 

Ook het #evense$nde komt ""n bod. H$erb$& wordt reken$n! !ehouden met And%’s recht op 
ze#fbesch$kk$n!, ze#fs "#s 17-&"r$!e. 

Over$!ens #$!t !edurende het he#e zor!tr"&ect v"n And% de n"druk op z$&n "utonom$e, #evenskw"#$te$t 
en een pos$t$eve be#ev$n! v"n de t$&d d$e er no! $s. D""rb$& !""t er n$et "##een zor!""nd"cht n""r And% 
m""r ook n""r z$&n f"m$#$e, z$&n broer en zus, en ze#fs n""r z$&n budd%’s, w"nt ook z$& hebben "f en toe 
nood ""n een u$t#""tk#ep.

Het u#t$eme "fsche$d v$ndt p#""ts vo#!ens de wensen v"n And%. Bovend$en $s er voor de n"best""nden 
een tr"&ect v"n n"zor! voorz$en.

S!eute!s voor een betere p"!!#"t#eve zor$  
u#t het verh""! v"n And%

Verst""nb"re, p"t$ënt!er$chte u$t#e! over d$"!nose, z$ekte, 
beh"nde#$n! en pro!nose.

P"##$"t$eve zor! be!$nt b$& het $n k""rt bren!en v"n $nd$v$due#e 
zor!noden en zor!behoeften.

Goede p"##$"t$eve zor! $s "f!estemde en !ecoörd$neerde zor!.

Het be#"n! v"n de b$&dr"!e v"n het e$!en soc$""# netwerk $n de 
ondersteun$n! v"n p"t$ënten en hun d$recte om!ev$n!.

P#"nnen over hu$d$!e een toekomst$!e zor!, met $nbe!r$p v"n 
de #evensdoe#en en zor!voorkeuren v"n de p"t$ënt, worden 
!e"ctu"#$seerd en !edee#d. 

In p"##$"t$eve zor! z$&n #evenskw"#$te$t en "utonom$e !een #oze 
be!r$ppen.  
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THEMA 3.  
PALLIATIEVE ZORG TOEKOMSTGERICHT ORGANISEREN

Pleidooi

Ik heb voor !u$$#e k""s %em""kt. Bovend#en heb #k d#e k""s voor !u$$#e "$ #n stuk!es %esneden. Zo"$s !u$$#e kunnen z#en #s het k""s 
met %""t!es %eworden. Ik dee$ hem u#t. Ju$$#e kr#!%en e$k een stuk!e. Steek hem "$v"st #n !e mond en proef eens. Somm#%en v"n 
!u$$#e hebben %e$uk w"nt ze zu$$en op een stuk!e k""s b#!ten. Anderen b#!ten op een %"t. W"t %ebeurt er "$s !e op een %"t b#!t? D"n 
eet !e $ucht en %een k""s.

Er z#!n twee mo%e$#!kheden "$s !e b#! de%enen bent d#e #n een %"t heeft %ebeten: !e k"n b$#!ven z#tten en %efrustreerd 
"chterb$#!ven. Of !e kunt s"men met "nderen n"denken hoe we ons beter kunnen or%"n#seren om d#e %"ten #n de k""s we% te 
werken. W"nt we w#$$en even %oede k""s, m""r d"n zonder %"ten. Lees, een %oede or%"n#s"t#e v"n de p"$$#"t#eve zor% zonder 
%"ten.

W"t verst""n w#! onder een %oede or%"n#s"t#e? D"t #s een or%"n#s"t#e d#e %eb"seerd #s op coörd#n"t#e, s"menwerk#n% en over$e%. 
W"nt w"t w#! w#$$en bere#ken #s %oede kw"$#te#t. En %oede kw"$#te#t betekent m""twerk. Ook #n de p"$$#"t#eve zor%. Hoe komen we 
tot m""twerk? Door n#et "$$een u#t te %""n v"n de vr""% v"n de p"t#ënt, m""r ook door #n te %""n op d#e vr""%. 

K""sm"ken kost %e$d. Net "$s koken. En net "$s %oede p"$$#"t#eve zor%. Om p"$$#"t#eve zor% %oed te or%"n#seren, moet er %e$d 
z#!n, d"t bese)en w#!. D#e coörd#n"t#e, d#e s"menwerk#n% en d"t over$e%, d"t w#$$en we %e%"r"ndeerd z#en. D""rom #s het hee$ 
be$"n%r#!k om over d"t %e$d n" te denken. W""r#n %""n we d"t #nvesteren en w""r %""n we d#e m#dde$en v"nd""n h"$en? 

En nu nod#% #k !u$$#e u#t om opn#euw s"men k""s te m"ken. Je z"$ erv"n opk#!ken hoe $ekker d"t d#e k""s #s. K""s zonder %"ten.
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Onze conclusies en aanbevelingen voor het toekomstgericht organiseren van palliatieve zorg

3.1. A#nbod #fstemmen op de zor"vr##"

We ste$$en v"st d"t op d#t o%enb$#k n#et wordt te%emoet%ekomen ""n de p"$$#"t#eve zor%noden #n de s"men$ev#n%. Enerz#!ds k"mpt de p"$$#"t#eve zor% met 
een percept#eprob$eem (z#e them"’s 2 en 6), "nderz#!ds #s de hu#d#%e c"p"c#te#t v"n de p"$$#"t#eve zor% #n V$""nderen onvo$doende #n st""t om de p"$$#"t#eve 
zor%noden (nu en zeker #n de toekomst) op te v"n%en. 

Een ""np"ss#n% v"n het p"$$#"t#eve zor%""nbod #s nod#%, zowe$ #n de eerste "$s de tweede $#!n. P"$$#"t#eve zor% moet vee$ meer worden %e(nte%reerd #n de 
eerste $#!n. De eerste $#!n moet #n st""t z#!n om b"s#sp"$$#"t#eve zor% te %even. De tweede $#!n moet %espec#"$#seerde p"$$#"t#eve zor% b#eden en de eerste 
$#!n "dv#seren en b#!st""n. We verw"chten ook d"t het p"$$#"t#ef zor%""nbod beter wordt "f%estemd op de re%#on"$e noden, b#!voorbee$d voor het p"$$#"t#ef 
zor%""nbod ""n de kust.

3.2. Vr##""estuurd or"#n!seren v#n p#$$!#t!eve zor"

P"$$#"t#eve zor% moet vr""%%estuurd z#!n, u#t%""nde v"n de behoefte v"n de p"t#ënt. P"$$#"t#eve zor% #s m""twerk. De p"t#ënt moet "ct#ef ondersteund 
worden door een persoon d#e met comm#tment zoekt n""r de ""ns$u#t#n% tussen de behoefte v"n de zor%behoevende en het ""nbod #n het zor%$"ndsch"p. 
De zor%coörd#n"tor, d#e d#chtb#! de p"t#ënt st""t om de zor%nood %oed #n te kunnen sch"$en, $e%t de bru% tussen het zor%$"ndsch"p, het zor%""nbod en de 
zor%nood v"n de p"t#ënt. 

De coörd#n"tor v"n het zor%te"m %""t u#t v"n een vroe%t#!d#%e zor%p$"nn#n% voor en #n over$e% met de p"t#ënt. 

Om een vr""%%estuurde or%"n#s"t#e v"n p"$$#"t#eve zor% mo%e$#!k te m"ken, moet er vo$doende ""nbod z#!n. Een h#""t d"t we h#erb#! v"stste$$en #s een 
onvo$doende ""nbod v"n m#dd$e c"re zor%, een vorm v"n zor% d#e we$$#cht kostene)ect#ever #s.

3.3. D!verssens!t!eve zor" (1)

We ste$$en v"st d"t vee$ zor%ver$eners z#ch n#et bewust z#!n v"n hun w#!/z#! denken. A"nd"cht voor d#vers#te#t wordt mee%e%even #n op$e#d#n%en, m""r kr#!%t n#et 
"$t#!d z#!n p$ek éénm""$ men #n de re"$#te#t st"pt. Door d#verssens#t#eve them"’s bespreekb""r te m"ken b#nnen het zor%te"m worden zor%ver$eners z#ch beter 
bewust v"n hun e#%en stereot&pen en vooroorde$en.

3.4. D!verssens!t!eve zor" (2)

Iedere p"t#ënt heeft nood ""n w"rme, persoon$#!ke en respectvo$$e zor% en %een zor% d#e %eb"seerd #s op voor"fn"mes en stereot&pen over bep""$de %roepen 
(voor %roep x d#t, voor %roep & d"t…) w"nt d#t versterkt hok!esdenken. Het ""nbod moet vo$doende flex#be$ en structuree$ d#vers z#!n #n p$""ts v"n st"nd""rd/
n#et-st"nd""rd, re$#%#eus/secu$#er…. Zo z"$ de zor% d#chter b#! de p"t#ënt st""n en beter ""n%ep"st ""n z#!n of h""r noden.
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3.5. Woonzor"centr# (1)

Het p"$$#"t#ef ""nbod #n woonzor%centr" moet verbeteren. Het woonzor%decreet bev"t h#ertoe "$ 
hee$ w"t w""rdevo$$e onderde$en m""r ook op korte term#!n moet er ver"nder#n% komen.

We ste$$en v"st d"t zor%personee$ we#n#% t#!d heeft (een ho%e werkdruk) en w#$$en d"t er meer t#!d 
per p"t#ënt komt. D#e t#!d k"n ook #n%evu$d worden door "ndere profie$en of vr#!w#$$#%ers. Zo komt 
er meer t#!d voor de n#et-med#sche d#mens#e (soc#""$, ps&cho$o%#sch en ex#stent#ee$). N""st t#!d 
voor de p"t#ënt d#ent er ook omk"der#n% te z#!n voor f"m#$#e en/of n""sten. Een korte $#!n en vee$ 
commun#c"t#e zod"t #edereen betrokken b$#!ft. Ook n" het over$#!den.

3.6. Woonzor"centr# (2)

De fin"nc#ë$e ver%oed#n%en voor p"$$#"t#eve zor% #n woonzor%centr" moeten op%etrokken worden 
tot een ""nv""rdb""r m#n#mum om %oede p"$$#"t#eve zor% te kunnen $everen. De fin"nc#ë$e 
te%emoetkom#n% moet "f%estemd z#!n op m""twerk%er#chte zor%. Tr"nsd#sc#p$#n"#re equ#pes 
moeten %efin"nc#erd worden om %oede zor% te kunnen $everen.

3.7. Thu!szor"

Er moeten meer fin"nc#ë$e m#dde$en komen voor p"$$#"t#eve thu#szor% omd"t u#t onderzoek b$#!kt 
d"t een meerderhe#d v"n de mensen thu#s w#$ over$#!den. Er moeten m#dde$en worden #n%ezet om 
de dr""%kr"cht v"n m"nte$zor%ers en zor%ver$eners te ver%roten zod"t ze n#et ten onder %""n 
""n een onrede$#!k %rote dr""%$"st. 

Gezondhe#dszor% #n het "$%emeen hoeft n#et $"n%er ("$$een) v"nu#t de soc#"$e zekerhe#d 
%efin"nc#erd te worden. 

3.8. Kw#$!te!t v#n zor"

Toez#cht en contro$e op de kw"$#te#t v"n %e$everde p"$$#"t#eve zor% #s vere#st. En d#t #n "$$e 
zor%sett#n%s en voor "$$e p"$$#"t#eve zor%ro$$en: woonzor%centr", thu#szor%-equ#pes, z#ekenhu#zen, ... 
m""r ook voor "$$e "ctoren d#e #n de toekomst p"$$#"t#eve zor% zu$$en ""nb#eden. Er moet een k$"re 
defin#t#e komen over de kw"$#te#t v"n p"$$#"t#eve zor% met du#de$#!ke cr#ter#". We$ moet er d""rb#! 
no% meer ""nd"cht %""n n""r de erv"r#n%en v"n p"t#ënten, hun om%ev#n% en n"best""nden. 

P"$$#"t#eve zor%kw"$#te#t moet op "$$e d#mens#es v"n p"$$#"t#eve zor% worden %emeten: med#sch, 
ex#stent#ee$, ps&cho$o%#sch, soc#""$, m""r ook op v$"k v"n commun#c"t#e met de p"t#ënt en 
n""sten, over$e% tussen zor%ver$eners, zor%cont#nu(te#t en zor%coörd#n"t#e. 

D#t moet een m""tsch"ppe$#!k pro!ect z#!n ("$$e betrokkenen moeten er""n dee$nemen) en de 
overhe#d moet overkoepe$end werken om v#" een wette$#!k bep""$d k"der deze kw"$#te#t "f te 
dw#n%en. A"n het $everen v"n kw"$#te#t k"n een vorm v"n fin"nc#er#n% worden %ekoppe$d.

De #nvu$$#n% v"n kw"$#te#t en het kw"$#te#tsev"$u"t#eproces moeten ook worden ""n%ep"st ""n 
n#euwverworven #nz#chten v"nu#t onderzoek, #nnov"t#e en %edee$de erv"r#n% en ook worden 
mee%enomen #n de d#verse op$e#d#n%str"!ecten #n p"$$#"t#eve zor%.

3.9. G$ob##$ med!sch doss!er

Het %$ob""$ med#sch doss#er #s nu #n hoofdz""k een med#sch en "dm#n#str"t#ef #nstrument d"t 
onderbenut en onvo$doende %edee$d wordt. W#! ste$$en voor om het %$ob""$ med#sch doss#er u#t 
te bouwen tot een %$ob""$ zor%- en ondersteun#n%sdoss#er w""r#n voor een p"$$#"t#eve p"t#ënt 
het vo$$ed#%e zor%p$"n #s op%enomen, m""r ook de resu$t"ten v"n over$e% rond vroe%t#!d#%e/
voor"f%""nde zor%p$"nn#n%, w#$sverk$"r#n%en, %eneesm#dde$en$#!sten, cont"ct%e%evens enz., 
reken#n% houdend met de GDPR-wet%ev#n%.

De onvoorw""rde$#!ke toe%"n% tot de e#%en med#sche %e%evens moet bekend, eenvoud#% en ve#$#% z#!n.

3.10. Zor"z#me buurten

W#! verw"chten d"t de overhe#d #nvesteert #n zor%z"me buurten (v#" het promoten v"n 
k"n%oeroewon#n%en, co-hous#n%, comp"ss#on"te c#t#es, budd&-netwerken…) en ze ondersteunt. Zo 
creëren we "utom"t#sch een bet""$b"re meerc"p"c#te#t voor p"$$#"t#eve zor%.

3.11. Zor" voor zor"ver$eners

We ste$$en v"st d"t voor zor%ver$eners d#e betrokken z#!n b#! p"$$#"t#eve zor%tr"!ecten, de werkdruk 
hoo% #s en d"t ze we#n#% t#!d kunnen nemen n" een over$#!den.

W#! vr"%en d"t er vo$doende zor%personee$ wordt #n%ezet b#! het ver$enen v"n p"$$#"t#eve zor%. We 
verw"chten ook d"t zor%ver$eners vo$doende t#!d en ru#mte kr#!%en om #n een p"$$#"t#ef zor%tr"!ect 
de zor% te b#eden d#e z#! nod#% v#nden.

Ze moeten #n te"ms kunnen werken w""r#n ze steun en een k$"nkbord v#nden b#! e$k""r 
b#!voorbee$d v#" #nterv#s#e. B#! emot#one$e prob$emen moeten z#! ps&cho$o%#sche en sp#r#tue$e steun 
kunnen v#nden. Op d#e m"n#er, en mede door m""tsch"ppe$#!ke erkenn#n%, wordt hun dr""%kr"cht 
bew""kt en eventuee$ ver%root.
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HET ‘GEWENSTE’ PALLIATIEF ZORGPAD  
VAN DE 86-JARIGE JULIA

Ju#$" $s 86. H""r m"n F#or $s 4 &""r !e#eden over#eden. S$ndsd$en woont Ju#$" "##een $n het hu$s d"t ze $n 1962 s"men hebben 
!ebouwd. In de w$&k d$e h""r zo #$ef $s. M""r de &"ren be!$nnen te we!en. Ze $s n$et echt z$ek, m""r we# fr"!$e# en kwetsb""r …

Een t$&d&e n" het over#$&den v"n h""r m"n $s Ju#$" ze#f n""r h""r hu$s"rts !est"pt om h""r vroe!t$&d$!e zor!p#"nn$n! te 
bespreken. Ze w"s er hee# du$de#$&k $n d"t ze thu$s w$#de b#$&ven en d"t ze zou k$ezen voor euth"n"s$e "#s het oo$t zover zou 
komen. S"men met h""r "rts heeft ze de nod$!e documenten op!este#d en heeft deze !ecommun$ceerd met w$e ertoe 
doet $n h""r om!ev$n!. Dus n$et "##een met h""r n""ste f"m$#$e, m""r ook met de buren en de kenn$ssen d$e ze "# decenn$" 
kent. 

In opdr"cht v"n de hu$s"rts werd een #ok""# d$enstencentrum $n!esch"ke#d om de zor! en ondersteun$n! v"n Ju#$" 
mee te coörd$neren. T"# v"n buren hebben z$ch op!e!even "#s vr$&w$##$!er om mee de zor! voor Ju#$" op te nemen. Een 
m""tsch"ppe#$&k werker v"n het d$enstencentrum w$st we#ke vr$&w$##$!ers op we#k o!enb#$k een t""k zouden doen voor 
Ju#$". Het !$n! meest"# om k#e$ne d$n!en: v"n boodsch"ppen doen tot vervoer n""r de hu$s"rts of Ju#$" een keer n""r het 
shopp$n!center bren!en. M""r ook w$e "f en toe !ewoon een kop ko(e kw"m dr$nken om Ju#$" !eze#sch"p te houden. 

N" een t$&d&e b#eek d"t Ju#$" meer d"n vr$&w$##$!ershu#p nod$! h"d. Een thu$sverp#ee!kund$!e werd $n!esch"ke#d, dr$e keer per 
week kree! ze een w"rme m""#t$&d ""n hu$s !ebr"cht en ook kw"m er een poetshu#p twee keer per week. De hu$s"rts en 
het #ok"#e d$enstencentrum n"men de coörd$n"t$e op z$ch. Ge#e$de#$&k ""n komt ook een d"!verzor!$n!scentrum $n z$cht. De 
d"!en d"t ze er n""rtoe !""t, voe#t ze z$ch er !oed. Ze z$et er mensen d$e ze "# &"ren n$et meer h"d !ez$en en er z$&n t"# v"n 
"ct$v$te$ten. 

Op een n"cht v"#t Ju#$" thu$s en breekt h""r heup. N" een opn"me $n het z$ekenhu$s en een succesvo##e oper"t$e, !""t ze 
op kortverb#$&f $n het woonzor!centrum $n h""r e$!en buurt. Ze $s er e$!en#$&k we# !r""!. 

In het z$ekenhu$s h"d men no! w"t b$&komende tests !ed""n en d$e ste#den toch een pro!ress$eve verouder$n! v"st op t"# 
v"n v#"kken. Een n$euwe v"# werd n$et u$t!es#oten. Er komt een p#""ts vr$& $n het woonzor!centrum w""r ze op kortverb#$&f 
$s. W"t z"# ze doen? Defin$t$ef h""r e$!en hu$s&e v""rwe$ze%%en? Ze bes$#st #nderd""d om een k"mer te betrekken #n het 
woonzor%centrum. 

S"men met de d$recteur en de hoofdverp#ee!kund$!e bespreken ze opn$euw h""r zor!p#"nn$n!sdoss$er. Er worden enke#e 
k#e$nere w$&z$!$n!en ""n!ebr"cht, m""r ze herh""#t h""r euth"n"s$ewens ‘voor "#s het zover $s’.

Ju#$" be#eeft no! !e#ukk$!e m""nden $n het woonzor!centrum. Voor"# omd"t h""r soc$""# netwerk $nt"ct $s !eb#even: de 
buren, vr$enden en kenn$ssen v"n we#eer komen no! re!e#m"t$! op bezoek. Lo!$sch, w"nt het woonzor!centrum #$!t $n 
deze#fde buurt w""r ze heeft !ewoond. Ook h""r f"m$#$e komt v""k #"n!s.

M""r n" een per$ode voe#t Ju#$" d"t het med$sch en #$ch"me#$&k toch steeds moe$z"mer !""t. H""r #$ch""m $s op. N" een 
#on!ontstek$n!, !""t st"ppen no! n"uwe#$&ks. Ze #$!t v""k $n bed of z$t no! hoo!u$t $n een zete# of ro#stoe#. Het #even $s 
moo$ !eweest en ze w$# het ook moo$ beë$nd$!en. N" over#e! met h""r k$nderen vr""!t ze herh""#de#$&k om euth"n"s$e. 
U$te$nde#$&k wordt h""r ""nvr""! !oed!ekeurd en voert h""r hu$s"rts het euth"n"s$everzoek u$t.

Het woonzor!centrum or!"n$seert enke#e keren per &""r een herdenk$n!smoment voor de n"best""nden v"n mensen d$e 
er d"t &""r z$&n over#eden. A#s een soort #ot!enotencont"ct voor w$e "chter!eb#even $s en w""rop $edereen we#kom $s. Het $s 
een vr$&b#$&vend ""nbod, m""r w""r de k$nderen en !ewezen buren v"n Ju#$" d"nkb""r !ebru$k v"n m"ken.

S!eute!s voor een betere p"!!#"t#eve zor$  
u#t het verh""! v"n Ju!#"

Verst""nb"re, p"t$ënt!er$chte u$t#e! over d$"!nose, z$ekte, 
beh"nde#$n! en pro!nose.

Gebru$k "nkermomenten om vroe!t$&d$!e/voor"f!""nde 
zor!p#"nn$n! ""n te k""rten, bv. het over#$&den v"n een n""ste.

Ook p"##$"t$eve zor! k"n ‘verm""tsch"ppe#$&kt worden’. Concreet 
kunnen vr$enden, kenn$ssen, buren een ro# $n de zor! opnemen. D$t 
k"n best""n u$t ‘k#e$ne’, m""r v""k o zo be#"n!r$&ke ondersteun$n! 
d$e moe$#$&k door profess$on"#s k"n !e#everd worden.

Ook #ok"#e soc$"#e d$ensten kunnen een ro# spe#en $n 
zor!coörd$n"t$e, ze#fs "#s het !""t om p"##$"t$eve zor!.

E#ke opn"me $n een woonzor!centrum zou steeds !ep""rd moeten 
!""n met een u$t!ebre$de zor!p#"nn$n! w""rb$& reken$n! wordt 
!ehouden met de wensen en voorkeuren v"n de n$euwe bewoner. 

A#s d"t no! n$et eerder heeft p#""ts!evonden zou d$t over#e! ook 
moeten u$t!roe$en tot een VZP. VZP moet echter meer z$&n d"n het 
$nvu##en v"n een check#$st of het opnemen v"n een not" $n een 
zor!doss$er. Het moet een proces v"n over#e! z$&n.

Ook n"zor! $s een onderdee# v"n p"##$"t$eve zor!. D$e k"n onder 
meer best""n u$t het s"menbren!en v"n n"best""nden
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THEMA 4.  
FOCUS LEGGEN OP MAATWERK EN ZELFREGIE

Pleidooi

Vor#%e m""nd dee$de de "rts me mee d"t #k een term#n"$e z#ekte heb. Ik h"d no% m"x#m""$ één !""r te $even. De "rts w#$ nu met 
m#! het zor%tr"!ect bespreken. M""r h#! voorz#et voor"$ d#n%en d#e #k moet doen of n#et meer m"% doen, of k"n doen, vo$%ens 
hem. Ik w#$ me echter focussen op w"t #k wé$ no% k"n, en w"t #k no% wé$ w#$ doen. Ik verw#!s h#erb#! n""r de wet op de rechten 
v"n de p"t#ënt d#e, beste confr"ter, reeds best""t sedert "u%ustus 2002. Het #s voor m#! be$"n%r#!k om de no% resterende t#!d zo 
kw"$#te#tsvo$ mo%e$#!k #n te vu$$en, zo"$s #k d"t w#$. 

Ook "$ strookt d"t n#et noodz"ke$#!k met de st"ndpunten v"n m#!n p"rtner, of v"n m#!n n""sten, zo"$s z#! d"t zouden w#$$en. 

Ik besef echter we$ d"t #k #n een p"$$#"t#ef zor%tr"!ect hu$p v"n "nderen z"$ nod#% hebben. M""r ook d#e hu$p zou op e$k o%enb$#k 
moeten te%emoetkomen ""n m#!n zor%vr"%en. Ik w#$ de mo%e$#!khe#d behouden om b#! te sturen. Ik z#t ""n het stuur en w#$ de 
contro$e d""rover n#et kw#!t. Ik w#$ de re%#e v"n m#!n e#%en $evense#nde ze$f #n h"nden houden. D"t fund"mentee$ recht heb #k, 
m""r %eef m#! h"ndv"tten en ondersteun m#! om d"t recht werke$#!k te kunnen u#toefenen. Om ze$f de re%#e te mo%en behouden.
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Onze conclusies en aanbevelingen gefocust op maatwerk en 
zelfregie

4.1. Vertrouwensb#nd tussen n##sten, p#t!ënt en betrokken zor"ver$eners

E$k zor%tr"!ect #s #de"$#ter %eb"seerd op een vertrouwensb"nd. Correcte commun#c"t#e #s cond$t$o 
s$ne qu" non voor d#e %oede vertrouwensb"nd. Deze v""rd#%heden moeten #n de op$e#d#n% v"n 
zor%ver$eners ""n bod komen.

4.2. Ze$f ##n het stuur

W#! p$e#ten ervoor d"t p"t#ënten, op b"s#s v"n hun e#%en kr"cht en keuzes, zovee$ mo%e$#!k ""n 
het roer b$#!ven v"n hun e#%en $even en dus ook v"n hun zor% en ondersteun#n%. Deze ze$fre%#e 
st""t of v"$t b#! het ter besch#kk#n% ste$$en v"n vo$doende en correcte #nform"t#e ""n p"t#ënten 
en hun om%ev#n%, #n een ""n%ep"ste t""$ en v#" een ""n%ep"ste m"n#er v"n commun#ceren. Er 
m"% n#et over het hoofd v"n p"t#ënten worden %epr""t. Er mo%en evenm#n bes$#ss#n%en bu#ten 
hun w#$ worden %enomen.

Ze$fre%#e door de p"t#ënt #s "$$een mo%e$#!k "$s zor%ver$eners – en #n het b#!zonder "rtsen - t#!d 
m"ken en $u#steren n""r hun p"t#ënten of c$#ënten. M""r ook d"t ze #n overeenstemm#n% met de 
wensen v"n d#e persoon h"nde$en. Het over$e% tussen de zor%ver$eners en de p"t#ënt moet een 
d&n"m#sch proces z#!n, v"n"f de d#"%nose tot ""n het $evense#nde, met cont#nue ev"$u"t#e v"n 
"$$e "specten v"n de p"$$#"t#eve zor%.

Er #s #n de s"men$ev#n% en onder zor%ver$eners een ment"$#te#tsver"nder#n% nod#% zod"t ze$fre%#e 
een ev#dent#e wordt voor "$$e betrokken p"rt#!en. Om ze$fre%#e mo%e$#!k te m"ken, #s het bovend#en 
be$"n%r#!k d"t #nform"t#e over de besch#kb"re zor% en ondersteun#n% #n de n"b#!he#d v"n de 
p"t#ënt wordt %ecentr"$#seerd en toe%"nke$#!k %em""kt.

4.3. Ondersteun!n" b!% ze$fre"!e

Hoewe$ we verw"chten d"t ook #n p"$$#"t#eve zor% ze$fre%#e wordt n"%estreefd, #s het voor 
kwetsb"re mensen n#et "$t#!d mo%e$#!k om d#e verw"cht#n% w""r te m"ken omw#$$e v"n hun 
%ezondhe#dstoest"nd of hun "fh"nke$#!khe#d v"n "nderen. In d"t %ev"$ moet er ondersteun#n% 
worden %eboden om, #n de m"te v"n het mo%e$#!ke, hen no% steeds toe te $"ten om "utonome 
keuzes te m"ken. 

Deze ondersteun#n% k"n #n de eerste p$""ts komen v"nu#t het e#%en soc#"$e netwerk v"n de 
persoon met p"$$#"t#eve zor%noden (m"nte$zor%ers, n""sten of "nderen). Ind#en d"t netwerk deze 
t""k n#et k"n opnemen, moeten profess#one$e zor%ver$eners deze ro$ opnemen, w""rb#! we voor"$ 
denken ""n de zor%coörd#n"tor.

4.4. M##twerk op b#s!s v#n een zor"p$#n op"enomen !n het "$ob##$ med!sch doss!er

Onze ""nbeve$#n% #s d"t er voor e$ke p"$$#"t#eve p"t#ënt een p"$$#"t#ef zor%p$"n wordt op%este$d. D#t 
zor%p$"n moet un#ek en persoons%ebonden z#!n. Het p$"n zou e#%endom v"n de p"t#ënt moeten 
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z#!n en d#ent dus te "$$en t#!de ""np"sb""r en r""dp$ee%b""r te z#!n door de p"t#ënt. 

Het zor%p$"n d#ent op%este$d te worden ten $""tste b#! de d#"%nose v"n de on%enees$#!ke 
z#ekte. D#t zor%p$"n #s een resu$t""t v"n over$e% tussen p"t#ënt, eventuee$ n""sten (#nc$us#ef 
m"nte$zor%ers) - m#ts toestemm#n% v"n de p"t#ënt - en zor%ver$eners. De b"s#s voor het 
zor%p$"n z#!n de e#%en $evens- en zor%wensen v"n de p"t#ënt d#e h#! of z#! moet kunnen u#ten #n 
verbondenhe#d met de om%ev#n%. Het zor%p$"n wordt b#! het %$ob""$ p"t#ëntendoss#er %evoe%d 
door de hu#s"rts. A$$e betrokken "ctoren #n het zor%tr"!ect moeten de voor hen re$ev"nte 
#nform"t#e, te "$$en t#!de, kunnen consu$teren.

Onze ""nbeve$#n% #s d"t het over$e% #n het k"der v"n het zor%p$"n b#! e$ke ver"nder#n% v"n de 
%ezondhe#dstoest"nd en/of op vr""% v"n de p"t#ënt herh""$d worden.

4.5. Confl!ctbem!dde$!n"

Een p"$$#"t#ef tr"!ect k"n potent#ee$ confl#ctueus z#!n voor "$$e betrokken p"rt#!en. De ze$fre%#e 
v"n de p"t#ënt k"n #n confl#ct komen met de w""rden en normen v"n de zor%ver$ener. Er kunnen 
eveneens confl#cten z#!n tussen de be$"n%en v"n de p"t#ënt #n het k"der v"n ze$fre%#e en "ndere 
betrokken p"rt#!en zo"$s d#recte n""sten, m"nte$zor%ers…

W"nneer er spr"ke #s v"n #nterne confl#cten (tussen zor%ver$eners en p"t#ënt) moet de 
zor%ver$ener een beroep kunnen doen op #nterv#s#e of #nd#v#due$e be%e$e#d#n% om d""rmee om 
te %""n. D""rn""st v#nden we het be$"n%r#!k d"t er #n e$ke zor%#nst"nt#e een neutr""$ persoon 
""nwez#% #s d#e op%e$e#d #s om de ro$ v"n bem#dde$""r op te nemen. Er moet d"n ook ""nd"cht 
z#!n voor bem#dde$#n%sv""rd#%heden #n de op$e#d#n% v"n zor%ver$eners. 

4.6. Comp$ement#!re ther#p!eën

We r"den ""n om #n te zetten op comp$ement"#re ther"p#eën #n comb#n"t#e met re%u$#ere 
beh"nde$#n%en.*B#!voorbee$d: $evense#ndeverh"$enboek!es, zor%m"ss"%es,... Het ment"$e e)ect 
voor de p"t#ënt m"% n#et ondersch"t worden.

4.7. Cont#ct met n##sten en #fsche!d nemen

P"t#ënten moeten ""n het e#nde v"n hun $even - te "$$en t#!de - het recht hebben om het door hen 
%ewenste bezoek te kunnen ontv"n%en. A$$een op d#e m"n#er kunnen ze op een hum"ne m"n#er 
"fsche#d nemen v"n hun %e$#efden en n""sten. D"t pr#nc#pe %e$dt ook w"nneer ze $#!den ""n 
COVID-19.
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HET ‘GEWENSTE’ PALLIATIEF ZORGPAD  
VAN DE 64-JARIGE CHARLOTTE

Ch"r#otte (64), een !ewezen schoo#d$rectr$ce, woont s"men met h""r m"n Gu$do (68) $n de st"d. Ze 
!en$eten v"n hun pens$oen en v"n!en e#ke woensd"!- en vr$&d"!n"m$dd"! hun v$er k#e$nk$nderen op: 
Jon"s (10), Free (8), Luc% (4) en J"sper (3).

Ch"r#otte kr$&!t v"n de onco#oo! te horen d"t ze een "!ress$eve #on!tumor heeft. De onco#oo! toont 
z$ch meevoe#end, m""r !eeft op een emp"th$sche m"n$er we# eer#$&ke en du$de#$&ke $nform"t$e. Het 
!esprek !""t over de mo!e#$&ke beh"nde#$n!en, de verw"chte b$&werk$n!en, m""r ook over de pro!nose. 
En d$e $s n$et !oed. S"men met de onco#oo! bek$&ken ze de mo!e#$&ke opt$es, m""r voor ze $ets 
bes#$ssen w$##en Ch"r#otte en Gu$do er no! eens rust$! over n"denken.

Thu$s hebben Ch"r#otte en Gu$do een !esprek met hun k$nderen. Ch"r#otte !eeft ""n d"t ze #$efst thu$s 
w$# over#$&den, "#s het zover $s. Teru! $n het z$ekenhu$s hebben ze een !esprek met versch$##ende #eden 
v"n een mu#t$d$sc$p#$n"$r te"m. Enerz$&ds wordt een p"##$"t$ef tr"&ect op!est"rt, "nderz$&ds wordt toch 
!ekozen voor mo!e#$&k #evensver#en!ende beh"nde#$n!en. Wé# moet de #evenskw"#$te$t v"n Ch"r#otte 
het centr"#e u$t!"n!spunt b#$&ven.

Ch"r#otte en Gu$do kr$&!en een ""nbod om n$et "##een med$sch m""r ook ps%cho#o!$sch en ex$stent$ee# 
be!e#e$d te worden door #eden v"n het mu#t$d$sc$p#$n"$r te"m. D"t te"m best""t n""st de "rtsen u$t 
twee ps%cho#o!en, een d$ët$st, onco#o!$sch verp#ee!kund$!e en vr$&w$##$!ers v"n Kom op te!en K"nker. 
V"n"f de eerste chemobeh"nde#$n! kon Ch"r#otte b$& deze mensen terecht. Ze w"ren "#t$&d bere$kb""r. 
Op e#k te#efoont&e of m"$# kw"m een "ntwoord. 

B$& e#ke chemokuur komt de ps%cho#oo! even #"n!s voor een !esprek&e. Soms kort, soms vee# #"n!er, 
"#s Ch"r#otte d""r behoefte ""n heeft. De ps%cho#oo! houdt ook een oo!&e $n het ze$# w"t betreft 
het we#z$&n v"n Gu$do. D""rn""st bouwt Ch"r#otte voor"# met de onco#o!$sch verp#ee!kund$!e een 
vertrouwensb"nd op. Z$& $s de ‘!o between’ tussen Ch"r#otte en de onco#oo!, ps%cho#oo!, d$ët$st en 
"ndere profess$on"#s. A#s sp$#fi!uur re!e#t z$& s"men met Ch"r#otte de zor! op "##e v#"kken. 

Ook !esprekken over het #evense$nde komen ""n bod. D"t he#pt Ch"r#otte om te bep"#en w"t voor h""r 
no! be#"n!r$&k $s. Verder nemen ze dee# ""n !roeps!esprekken met #ot!enoten. D$e b#!eenkomsten 
worden v"nu#t het z#ekenhu#s %eor%"n#seerd.

T$&dens de p""sv"k"nt$e !""n ze no! een week&e op v"k"nt$e met hee# het !ez$n, $nc#us$ef k$nderen 
en k#e$nk$nderen. Even d""rn" wordt u$t de t"#r$&ke onderzoeken du$de#$&k d"t verdere beh"nde#$n! 
!een e)ect meer heeft. S"men met de onco#oo! en de ps%cho#oo! over#e!!en Ch"r#otte en Gu$do w"t 
no! mo!e#$&k $s. T$&dens d"t !esprek u$t Ch"r#otte de wens d"t ze euth"n"s$e verk$est. Ze m""kt ook 
p#"nnen voor h""r be!r"fen$s en b#$&ft b$& h""r bes#u$t d"t ze #$efst thu$s w$# over#$&den.

P"##$"t$eve thu$szor! wordt op!est"rt en er vo#!en t"#r$&ke !esprekken met de k$nderen. Ook de 
k#e$nk$nderen worden st"ps!ew$&s $n!e#$cht. U$te$nde#$&k over#$&dt Ch"r#otte n" euth"n"s$e. N" h""r 
be!r"fen$s wordt Gu$do op!ev"n!en $n een pr""t!roep voor mensen d$e een p"rtner z$&n ver#oren. 

S!eute!s voor een betere p"!!#"t#eve zor$  
u#t het verh""! v"n Ch"r!otte

Verst""nb"re, p"t$ënt!er$chte u$t#e! over d$"!nose, z$ekte, 
beh"nde#$n! en pro!nose.

P"t$ënten met een d$"!nose v"n een mo!e#$&k 
#evensbedre$!ende, on!enees#$&ke ""ndoen$n! hebben recht 
op tr"nsp"r"nte en du$de#$&ke $nform"t$e, m""r deze moet we# 
emp"th$sch en ""n!ep"st ""n de p"t$ënt worden mee!edee#d.

 P"##$"t$eve zor! k"n vo#!ens de WHO h"nd $n h"nd !""n met 
#evensver#en!ende beh"nde#$n!en. D""rom k"n een p"##$"t$ef 
tr"&ect "# vroe! $n de beh"nde#$n! worden op!est"rt, bv. 
onm$dde##$&k n" de d$"!nose of "#s b$&komende beh"nde#$n!en 
nod$! b#$&ken. 

P"##$"t$eve zor! best""t u$t meerdere componenten w""rdoor 
v""k meerdere zor!ver#eners z$&n betrokken. D""rom $s 
coörd$n"t$e v"n d$e zor! v""k be#"n!r$&k om tot !oede 
!e'nte!reerde zor! te komen. 

Ook de !ewenste p#""ts v"n over#$&den m""kt dee# u$t v"n 
#evense$ndebes#$ss$n!en.
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THEMA 5.  
ZELFBESCHIKKING MOGELIJK MAKEN EN EERBIEDIGEN

Pleidooi

Ze$fbesch#kk#n%srecht … het woord spreekt voor z#ch of zou d"t toch moeten doen. We v#nden het ev#dent om ze$f onze 
boodsch"ppen te sc"nnen, m""r we zouden het n#et ev#dent v#nden om over ons e#%en $even en $evense#nde te besch#kken?

Het #s t#!d voor ver"nder#n%, we kunnen d#t onderwerp n#et ""n de k"nt schu#ven. Het #s be$"n%r#!k d"t er du#de$#!khe#d komt 
en te%enstr#!d#%heden worden we%%ewerkt. Het moet voor #edereen een %erustste$$#n% z#!n te weten d"t !e wensen worden 
n"%ekomen. D"t !e ond"nks steun en #nform"t#e d#e !e kr#!%t v"n derden, !e u#te#nde$#!k no% "$t#!d ze$f z"$ kunnen bes$#ssen. 
Iedereen moet d""r#n z#!n of h""r e#%en stem kunnen $"ten horen, ook de zw"kkeren onder ons.

Een du#de$#!kere wet%ev#n% moet ervoor zor%en d"t "rtsen mee%""nder z#!n #n het verh""$ v"n hun p"t#ënt, zod"n#% d"t fouten en 
!ur#d#sche ""nk$"chten vermeden kunnen worden. 

L""t de mo%e$#!khe#d om %em""kte keuzes b#! te sturen t#!dens het zor%tr"!ect, b#!stur#n%en door en voor de persoon ze$f. Bee$d !e 
eens #n d"t !e #n "n%st z"$ sterven omd"t !ouw $""tste wens n#et vervu$d wordt. 
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Onze conclusies en aanbevelingen om zelfbeschikking mogelijk te maken  
en te eerbiedigen

5.1. W##rd!"he!d en "emoedsrust v!nden

Het pr#nc#pe #s du#de$#!k: de p"t#ënt moet z#!n w""rd#%he#d kunnen behouden met "$s doe$ %emoedsrust te v#nden, we$ke 
keuze voor het $even en we$ke $evense#ndebes$#ss#n% ook %enomen #s door de p"t#ënt.

We beve$en d""rom ""n om ook #n de p"$$#"t#eve zor% mensw""rd#%he#d voorop te ste$$en en de n"druk te $e%%en op de 
kw"$#te#t v"n het $even, omd"t sterven u#te#nde$#!k de $""tste f"se #s v"n het $even. 

5.2. W!$sbesch!kk!n" !nz#ke "ezondhe!dszor"

W#! conc$uderen d"t er b#! de bur%ers vee$ ondu#de$#!khe#d #s en %em#s ""n eenvorm#%he#d over w#$sbesch#kk#n%en.

W#! beve$en ""n "$$e versch#$$ende w#$sbesch#kk#n%en #nz"ke %ezondhe#dszor% #n één document s"men te bren%en, #n 
een du#de$#!ke, eenvorm#%e en tr"nsp"r"nte t""$.

W#! beve$en ""n d"t de persoon t#!d#% en du#de$#!k %e(nformeerd wordt over het recht de w#$sbesch#kk#n%en toe te 
voe%en ""n z#!n of h""r med#sch doss#er. D#t moet kunnen v#" meerdere k"n"$en, b#!voorbee$d b#! de hu#s"rts, ... #n het 
z#ekenhu#s, #n beschermde woonvormen, #n het WZC, of v#" de vertrouwenspersoon en de wette$#!k verte%enwoord#%er 
enz.

5.3. Eerb!ed!"en v#n wensen en keuzes

We conc$uderen d"t het u#tdrukken v"n wensen #n een w#$sverk$"r#n% n#et voor #edereen een must #s. Wensen met 
betrekk#n% tot p"$$#"t#eve zor% botsen soms met w""rden/wensen/verw"cht#n%en/wetten v"n "ndere betrokken 
personen en #nst"nt#es. Abso$ute vr#!he#d #s e#%en$#!k onmo%e$#!k omw#$$e v"n m""tsch"ppe$#!ke en !ur#d#sche restr#ct#es.

We beve$en ""n d"t p"t#ënten t#!d#% over "$$e mo%e$#!kheden v"n $evense#ndezor% worden %e(nformeerd. We$ mo%en we 
n#et verw"chten d"t e$ke p"t#ënt een du#de$#!ke keuze z"$ m"ken. B#! confl#cten moet er v#" bem#dde$#n% een op$oss#n% 
worden %ezocht w""r#n "$$e p"rt#!en z#ch kunnen v#nden. In het over$e% wordt %estreefd n""r m"x#m"$e "utonom#e en 
keuzevr#!he#d, zowe$ soc#""$, m""tsch"ppe$#!k "$s !ur#d#sch. We$ moet #n d#t over$e% een "fwe%#n% worden %em""kt v"n 
de b"ten en kosten, de ‘pros en cons’, zowe$ op fin"nc#ee$, ps&cho$o%#sch "$s !ur#d#sch v$"k. 

5.4. Levense!ndekeuzes b!% verm!nderde w!$sbekw##mhe!d

W#! conc$uderen d"t er te vee$ mensen met verm#nderde w#$sbekw""mhe#d onw""rd#% $even en/of sterven omd"t deze 
ze$f n#et mochten (konden) k#ezen w"nneer, w""r, hoe, z#! $even en sterven.

W#! beve$en ""n d"t het dee$ euth"n"s#e #n de w#$sbesch#kk#n% n#et enke$ over onomkeerb"re com" moet %""n, 
m""r ook over dement#e: de mo%e$#!khe#d d"t !e op voorh"nd k"n vr"%en n""r euth"n"s#e voor w"nneer !e #n een 
$"ter st"d#um komt, en d"t deze vr""% b#! wet ook u#tvoerb""r wordt %em""kt. W#! beve$en ""n om de ro$ v"n de 
verte"enwoord!"er en de vertrouwenspersoon du#de$#!ker te commun#ceren. Tot s$ot beve$en we ook ""n d"t per 
c"se "d hoc een mu$t#d#sc#p$#n"#re euth"n"s#ecomm#ss#e wordt op%er#cht, ver%e$#!kb""r met de werk#n% v"n een 
mu$t#d#sc#p$#n"#r over$e%com#té.
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HET ‘GEWENSTE’ PALLIATIEF ZORGPAD  
VAN DE 60-JARIGE KRISTOF

Kr$stof en z$&n #evensp"rtner Je"n-M"rc hebben &"ren#"n! een succesvo# "rch$tectenbure"u !erund. Ze 
!en$eten v"n hun #even: t$&dens de weekends "#s "ct$eve en sport$eve bu$tenmensen, hun v"k"nt$es 
bren!en ze door $n hun bu$tenverb#$&f $n het zu$den v"n Fr"nkr$&k. D"n be!$nnen de s$!n"#en. Kr$stof 
ver!eet "fspr"ken. Z$&n bereken$n!en k#oppen n$et meer. Z$&n ontwerpen m$ssen de !ebru$ke#$&ke 
cre"t$v$te$t.

Je"n-M"rc $s hee# bezor!d over de k#"chten v"n Kr$stof. Ze !""n s"men n""r de hu$s"rts d$e hen 
doorverw$&st n""r een spec$"#$st. D""r be!$nnen een reeks onderzoeken d$e #e$den tot de d$"!nose 
‘be!$nnende dement$e’. Gez$en de #eeft$&d v"n Kr$stof wordt !esproken over &on!dement$e. De spec$"#$st 
ste#t s"men met hen een beh"nde#p#"n op en stuurt z$&n bev$nd$n!en ook door n""r de hu$s"rts. De 
hu$s"rts opent "#v"st een zor!doss$er $n het !#ob""# p"t$ëntendoss$er v"n Kr$stof en cont"cteert 
Kr$stof en Je"n-M"rc voor een vervo#!"fspr""k. 

De hu$s"rts #e!t hen b$&komend u$t w"t de z$ekte v"n Kr$stof $nhoudt en pe$#t n""r hun noden, vr"!en, 
onzekerheden w""r ze nu mee z$tten. Z$& #e!t hen ook u$t w""r en b$& w$e ze terechtkunnen "#s ze 
op zeker o!enb#$k ps%cho#o!$sche ondersteun$n! nod$! hebben of "#s ze vr"!en hebben op v#"k v"n 
z$n!ev$n!, #evensdoe#, hun verhoud$n! tot z$chze#f, hun re#"t$e, "nderen, het #even of w"t er n" het #even 
komt. 

Nu st"rt het ""nv""rd$n!s- en verwerk$n!sproces voor Kr$stof en Je"n-M"rc. L"n!z""m komen de 
echte vr"!en n""r boven. V"n "##er#e$ s#"!. D""rvoor kunnen ze terecht b$& zowe# de spec$"#$st "#s 
de hu$s"rts, d$e de zor! op e#k""r "fstemmen v$" het zor!doss$er. Voor"# de hu$s"rts vr""!t te#kens 
opn$euw ""n Kr$stof en Je"n-M"rc w"t ze ze#f no! z$en z$tten, of ze nood hebben ""n een ps%cho#oo!, 
m""r ook of voor Je"n-M"rc de zor! voor Kr$stof n$et te zw""r wordt. Of h$& "f en toe !een t$me-out 
nod$! heeft?

A# b#$&ft de hu$s"rts op en$!e "fst"nd. Z$& respecteert hun "utonom$e en werkt voor"# vr""!!estuurd, 
"# neemt ze soms ook een outre"chende houd$n! ""n door d$screet b$&komende $nform"t$e mee 
te !even. V$" een fo#der over de mo!e#$&kheden v"n thu$sondersteun$n!, b$&voorbee#d, of over 
voor"f!""nde zor!p#"nn$n! b$& dement$e. 

Kr$stof en Je"n-M"rc ste##en b$& de not"r$s een zor!vo#m"cht op en zowe# b$& de hu$s"rts "#s de 
spec$"#$st komt euth"n"s$e ter spr"ke. Je"n-M"rc ondersteunt de vr""! v"n Kr$stof, m""r het b#$&ft 
we# de#$c""t, !ez$en de onder#$!!ende ""ndoen$n! v"n Kr$stof. Een mu#t$d$sc$p#$n"$re equ$pe wordt 
$n!esch"ke#d d$e de herh""#de en we#overwo!en vr""! v"n Kr$stof onderzoekt en d$e een $nsch"tt$n! 
m""kt v"n het ondr""!#$&k #$&den v"n Kr$stof en z$&n w$#sbekw""mhe$d. 

U$te$nde#$&k wordt z$&n #evense$ndewens u$t!evoerd $n de sett$n! d$e zowe# h$& "#s Je"n-M"rc verkoos. 
W"nt ook de men$n! v"n Je"n-M"rc deed ertoe t$&dens d$t de#$c"te proces. 

S!eute!s voor een betere p"!!#"t#eve zor$  
u#t het verh""! v"n Kr#stof

Verst""nb"re, p"t$ënt!er$chte u$t#e! over d$"!nose, z$ekte, 
beh"nde#$n! en pro!nose.

Be!e#e$d$n! rond z$n!ev$n! vormt een de p$&#ers v"n p"##$"t$eve 
zor!.

Zonder opdr$n!end te z$&n, k"n p"##$"t$eve zor! ook een 
outre"chend k"r"kter hebben. V""k doet een ‘z"chte’ ""np"k 
"# wonderen. Om echter de meest kwetsb"re !roepen te 
bere$ken k"n $n somm$!e !ev"##en een meer !eor!"n$seerde 
outre"chende ""np"k nod$! z$&n. 

Een onderdee# v"n VZP $s de wensen en keuzes v"n de 
p"t$ënt om te zetten $n een neer!eschreven document, een 
w$#sverk#"r$n!. A# moet het hoofddoe# v"n VZP het cont$nue 
over#e! b#$&ven. 

Ook mensen met verm$nderde w$#sbekw""mhe$d moeten een 
stem kr$&!en $n hun e$!en #evense$nde-p"d.   
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THEMA 6.  
INZETTEN OP SENSIBILISERING, INFORMATIE EN COMMUNICATIE 

Pleidooi

Toen #k de d#"%nose kree% v"n een term#n"$e z#ekte kw"m d"t b#nnen "$s een donders$"% b#! he$dere heme$. N#em"nd #s d""rop 
voorbere#d. Ik h"d %een #nform"t#e en #k w"s n"uwe$#!ks %ene#%d om #nform"t#e op te zoeken. En toch heb #k op d"t moment 
he$dere #nform"t#e en tr"nsp"r"nte commun#c"t#e nod#% om we$overwo%en keuzes te kunnen m"ken over w"t #k verder #n m#!n 
$even w#$.

Ik heb d#e #nform"t#e n#et $outer op één o%enb$#k nod#% m""r #n versch#$$ende st"ppen %edurende m#!n z#ekteproces. In de 
eerste p$""ts op het o%enb$#k v"n m#!n d#"%nose. D"n w#$ #k "$s p"t#ënt, p"rtner of "ndere n""ste, %e(nformeerd worden 
over het ver$oop v"n de beh"nde$#n% en over de pro%nose. In een vo$%end st"d#um heb #k %r""% d"t be%e$e#d#n%s- en 
ondersteun#n%smo%e$#!kheden ""n%ere#kt worden op een he$dere m"n#er. Ik w#$ weten w""r #k recht op heb, w""r #k terecht  k"n, 
w#e m#! k"n he$pen. 

Ik heb emp"th#sche commun#c"t#e nod#% b#! het opste$$en v"n een zor%p$"n. D"t moet op een t"boedoorbrekende m"n#er 
%ebeuren zod"t #k ook ze$f %een "n%st heb om vr"%en te ste$$en of erover te spreken met "nderen. D"t moet tr"nsp"r"nt en 
ve#$#%. Met "$t#!d d#e %ed"chte d"t #k de re%#e v"n m#!n e#%en $even #n h"nden w#$ houden. 

Ik m""k me v"nze$fsprekend ook zor%en over de mensen d#e "chterb$#!ven. In het k"der v"n %oede n"zor% b$#!ft commun#c"t#e 
voor #edereen d#e "chterb$#!ft cruc#""$, zod"t z#! %e(nformeerd b$#!ven, ondersteund worden en verder kunnen met hun $even. 

Het zou no% vee$ moo#er z#!n "$s er over p"$$#"t#eve zor% ook #n de bredere bevo$k#n% vee$ meer zou worden %esproken. D"t er k$""r 
en du#de$#!ke #nform"t#ebunde$s z#!n, te v#nden b#! de hu#s"rts, de "potheker, de %emeente. D"t er vo$%ehouden med#"c"mp"%nes 
z#!n. D"t ook onder k#nderen en !on%eren d#t them" bespreekb""r wordt. D"t "$$em""$ opd"t de donders$"% b#! he$dere heme$ 
m#nder h"rd zou ""nkomen.
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Onze conclusies en aanbevelingen om in te zetten op 
sensibilisering, informatie en communicatie over palliatieve zorg

6.1. T#boe doorbreken, breed m##tsch#ppe$!%k, reken!n" houdend met het soc!o-eco$o"!sch mode$

Er best""t een %root t"boe en st#%m" rond de dood en rond p"$$#"t#eve zor% #n de brede 
m""tsch"pp#!. U#t onderzoek #s %eb$eken d"t d#t t"boe ook ""nwez#% #s #n de zor%, b#!voorbee$d 
hu#s"rtsen hebben schroom om %esprekken rond p"$$#"t#eve zor% ""n te %""n. D#t t"boe zor%t 
ervoor d"t p"$$#"t#eve zor% v""k te $""t of he$em""$ n#et wordt op%est"rt. Om %oede p"$$#"t#eve 
zor% ""n te b#eden moet d#t t"boe doorbroken worden. Dood, $#!den en ver%"nke$#!khe#d moeten "$ 
v"n"f !on%e $eeft#!d besproken kunnen worden.

Een d#ep%""nde m""tsch"ppe$#!ke reflect#e over de dood #n onze s"men$ev#n% k"n het t"boe 
rond p"$$#"t#eve zor% he$pen doorbreken. Deze reflect#e k"n op %"n% worden %etrokken v#" 
een m#x v"n vo$%ehouden c"mp"%nes, educ"t#eve #nstrumenten, be$e#dsondersteunende 
m""tre%e$en. De c"mp"%nes d#enen #edereen te bere#ken en ""n te spreken, b#!voorbee$d v#" de 
#nzet v"n erv"r#n%sdeskund#%en "$s "mb"ss"deurs, het betrekken v"n onderw#!s, med#", be$e#d, 
#ntermed#"#re st"keho$ders en "ndere ‘%"tekeepers’,…

6.2. De cre#t!e v#n een p$#tform

We z#en d"t vee$ mensen n#et weten d"t p"$$#"t#eve zor% best""t, w"t het #nhoudt, w"t het 
""nbod #s en w"t hun rechten z#!n: deze #nform"t#e #s moe#$#!k te v#nden, versn#pperd ""nwez#%, 
bere#kt n#et "$$e mensen, #s v""k hoo%drempe$#%, enzovoort. 

We beve$en ""n om een p$"tform te creëren w""r du#de$#!ke, vo$$ed#%e en up-to-d"te #nform"t#e 
verz"me$d wordt. D""rn""st #s het p$"tform een centr""$ punt voor het de$en v"n expert#se en 
op$e#d#n%smodu$es over p"$$#"t#eve zor%.

We w#$$en d"t er %ecoörd#neerd v"nu#t het p$"tform (%efin"nc#erd door de overhe#d) ééndu#d#%e 
#nform"t#e wordt %ecommun#ceerd n""r "$$e bur%ers v#" versch#$$ende k"n"$en en op dr#e n#ve"us:

Centr""$ v"nu#t het p$"tform: een webs#te, wh"ts"pp, rec$"me, centr""$ te$efoonnummer (de 
p"$$#"t#eve zor%te$efoon), c"mp"%ne, brochures, "+ches,…

D#chtb#! mensen, op buurt/st"d/%emeenten#ve"u: hu#s"rtspr"kt#!ken, mutu"$#te#t, 
d#enstencentr", ze$for%"n#s"t#es (m#ddenve$dor%"n#s"t#es), buurthu#zen, de soc#"$e werk#n% 
v"n de erkende re$#%#euze %emeensch"ppen, "+ches, brochures,…

Outre"chend n""r de mensen: m""tsch"ppe$#!k werkers, buurtwerkers, CAW, zor%,…

De #nform"t#e moet besch#kb""r z#!n #n versch#$$ende vormen zod"t het voor "$$e doe$%roepen 
%ebru#kt k"n worden. D#e #nform"t#e moet #n k$"re t""$ en #n versch#$$ende t"$en ""n%eboden 
worden. De %ev"$#deerde #nform"t#e d#e v"n het p$"tform komt, moet $#efst de eerste #nform"t#e 
z#!n d#e een hu$pvr"%er te%enkomt. B#!voorbee$d "$s !e p"$$#"t#eve zor% d#%#t""$ opzoekt moet !e 
b#! deze #nform"t#e terechtkomen.

Voor de cre"t#e, opvo$%#n% en u#tbouw v"n d#t #nform"t#ep$"tform wordt de ver"ntwoorde$#!khe#d 
%e$e%d b#! een on"fh"nke$#!k en door de overhe#d %esteund expert#secentrum voor p"$$#"t#eve zor% 
(z#e ook them" 7).

6.3. Commun!c#t!e !n de zor"re$#t!e 

W#! ste$$en v"st d"t #n de zor%re$"t#e de commun#c"t#e over de dood en het p"$$#"t#ef zor%proces 
v""k ontbreekt, onvo$$ed#% #s, n#et tr"nsp"r"nt en éénz#!d#% #s. Het %""t over commun#c"t#e zowe$ 
tussen zor%ver$eners onder$#n%, zor%ver$eners en de p"t#ënt, zor%ver$eners en m"nte$zor%ers/
n""sten, en tussen p"t#ënten en hun n""sten. 

V"n zor%ver$eners verw"chten w#! d"t ze ten $""tste b#! het ste$$en v"n de d#"%nose "$$e re$ev"nte 
#nform"t#e %even (en/of z#ch #nformeren over de ""ndoen#n%) en ook het be$"n% v"n het t#!d#% 
opst"rten v"n p"$$#"t#eve zor%en ben"drukken. Ze moeten een b$#!vende open#n% b#eden om het 
%esprek ""n te %""n. Het %esprek moet d&n"m#sch z#!n, cont#nu, w"rm, emp"th#sch, met %edu$d en 
met respect voor de ze$fre%#e v"n de p"t#ënt zod"t we$overwo%en keuzes kunnen %em""kt worden 
#n over$e%. De commun#c"t#e #n de zor%re$"t#e $oopt ook no% door n" het over$#!den v"n de p"t#ënt 
zo$"n% er nood ""n #s b#! n""sten/n"best""nden. D#t "$$es vr""%t v"n zor%ver$eners een ""n%ep"ste  
k#!k (‘zonder t"boe’) op p"$$#"t#eve zor% en een b$#!vende vorm#n% #n commun#c"t#ev""rd#%heden.

6.4. N##r een #$tern#t!eve ben#m!n" voor p#$$!#t!eve zor"?

We hebben meerm""$s kunnen v"stste$$en d"t #n de s"men$ev#n% en onder re%u$#ere zor%ver$eners 
de term p"$$#"t#eve zor% b#!n" u#ts$u#tend wordt verbonden ""n $evense#ndezor%. D#t v#nden w#! een 
onwense$#!ke "ssoc#"t#e. 

We hebben "$s bur%ers vee$vu$d#% en $"n% n"%ed"cht of een n#euwe ben"m#n% voor p"$$#"t#eve zor% 
h#er""n een op$oss#n% k"n b#eden. Termen "$s support#eve zor%, ondersteun#n%szor%, comfortzor%, 
zor% zw""r z#eken, $evenskw"$#te#tszor%, en t"$ v"n "ndere z#!n h#erb#! %enoemd. Geen enke$e v"n 
deze "$tern"t#eve ben"m#n%en kon echter op "$%emene b#!v"$ rekenen. 

Een "ndere p#ste #s om de term p"$$#"t#eve zor% te behouden omd"t d#e nu "$ w#!dverspre#d #s, m""r 
de werke$#!ke #nhoud v"n p"$$#"t#eve zor% – zo"$s w#! d#e #n ons r"pport schetsen – te verdu#de$#!ken. 
W#! z#en p"$$#"t#eve zor% d"n ook vee$eer "$s een koepe$term d#e versch#$$ende f"sen #n de zor% 
omv"t en w""rb#! #n de eerste p$""ts wordt #n%ezet op de kw"$#te#t v"n het $even, en p"s #n een 
$"tere f"se op de kw"$#te#t v"n het sterven. 

Of een ver"nder#n% v"n term#no$o%#e d"n we$ het behoud v"n de hu#d#%e term met b#!komende 
verdu#de$#!k#n% tot het meest %ewenste resu$t""t $e#dt, d""r z#!n we n#et u#t%er""kt. We roepen 
overheden en experts op om h#erover verder n" te denken, eventuee$ onderzoek u#t te voeren en de 
nod#%e "ct#e te ondernemen.
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THEMA 7.  
BETER OPLEIDEN EN VORMEN OM TE KOMEN TOT  
EEN HOGERE KWALITEIT VAN (VER)ZORGEN 

Pleidooi

V"nd""% z#!n er mensen d#e over$#!den met p#!n. 

V"nd""% z#!n er mensen d#e over$#!den #n een vreemde om%ev#n%. 

V"nd""% z#!n er mensen d#e over$#!den en d#e n#et de zor%en kr#!%en d#e ze w#$$en of nod#% hebben. 

V"nd""% wordt v""k zor% ""n het sterfbed (en/of "ndere p"$$#"t#eve zor%) toe%ed#end door zor%profess#on"$s d#e #n deze m"ter#e 
n"uwe$#!ks of %een kenn#s of erv"r#n% hebben. 

Op$e#d#n% en de b#!horende pr"kt#!kerv"r#n% z#!n nocht"ns noodz"ke$#!ke fund"menten voor een kw"$#t"t#eve p"$$#"t#eve zor%. 
Mensen d#e n#et meer beter worden verd#enen het omr#n%d te worden door mensen met de nod#%e kenn#s v"n z"ken, emp"th#e 
en erv"r#n%. Zor%ver$eners moeten worden ondersteund om op de !u#ste w#!ze te kunnen om%""n met de noden en wensen v"n 
de p"t#ënt en z#!n/h""r om%ev#n%.

Voortschr#!dend #nz#cht door recent wetensch"ppe$#!k onderzoek moet z#!n we% v#nden tot b#! de zor%ver$ener. Zor%ver$eners 
moeten v"n e$k""r kunnen $eren en kenn#s kunnen u#tw#sse$en.

Zo hoeft n#em"nd meer te sterven met p#!n. 

Zo hoeft n#em"nd te sterven #n een vreemde sett#n%. 

Zo hoeft n#em"nd zor%en te kr#!%en d#e h#! of z#! n#et w#$ of nod#% heeft. 
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Onze conclusies en aanbevelingen om mensen betrokken bij 
palliatieve zorgtrajecten beter op te leiden en te vormen

7.1. Een b#s!sp#kket

We ste$$en v"st d"t er te we#n#% kenn#s #s over p"$$#"t#eve zor% b#! net "f%estudeerde 
zor%profess#on"$s. Er moet een b"s#sp"kket p"$$#"t#eve zor% komen #n #edere zor%ver$enende 
op$e#d#n% zod"t "$$e p"t#ënten de zor% kr#!%en d#e ""n%ep"st #s ""n hun noden.

Het b"s#sp"kket omv"t e$ementen zo"$s de wette$#!ke "specten v"n p"$$#"t#eve zor% 
(w#$sverk$"r#n%en, zor%p$"nn#n%, …), beh"nde$method#eken, n#euwe #nz#chten u#t recent onderzoek, 
etc.

A$$een kenn#s #s echter n#et vo$doende. Het b"s#sp"kket p"$$#"t#eve zor% moet vo$doende pr"kt#!k 
bev"tten zod"t v""rd#%heden en "tt#tudes ""n%e$eerd en #n%eoefend kunnen worden.

7.2. Soft sk!$$s !n zor"op$e!d!n"en

We ste$$en v"st d"t p"t#ënten nood hebben ""n een %oede en persoon$#!ke commun#c"t#e zonder 
vooroorde$en. In de op$e#d#n%en tot zor%profess#on"$ moet vo$doende ""nd"cht besteed worden 
""n soft sk#$$s, ze$freflect#e en #nterv#s#e, zod"t zor%ver$eners sterk st""n #n het be%e$e#den 
v"n de p"t#ënt en z#!n/h""r om%ev#n%. Een be$"n%r#!k onderdee$ #s ook op$e#d#n% en tr"#n#n% #n 
d#verssens#t#eve zor%. 

Een %oede tr"#n#n% k"n het versch#$ m"ken b#! een confl#ct of het cont"ct met de n"best""nden.

7.3. Tr#nsd!sc!p$!n#!re zor"

Het #s be$"n%r#!k d"t de versch#$$ende zor%ver$eners #n de p"$$#"t#eve zor% op e$k""r "f%estemd 
z#!n. In de op$e#d#n% d#ent er vo$doende ""nd"cht besteed te worden ""n s"menwerk#n% en 
s"menwerk#n%smode$$en, zod"t de p"t#ënt tr"nsd#sc#p$#n"#r #n p$""ts v"n mu$t#d#sc#p$#n"#r 
ben"derd wordt. D#t d#ent tr"nsvers""$ te worden ""n%eboden en %eoefend #n de op$e#d#n%.

7.4. N#scho$!n" 

We ste$$en v"st d"t n#euwe #nz#chten rond p"$$#"t#eve zor% moe#$#!k de we% v#nden n""r de 
werkv$oer. Een ""nbod v"n b#!scho$#n% en $evens$"n% $eren, %e(nte%reerd #n de pr"kt#!k, moet 
ervoor zor%en d"t #edere zor%profess#on"$ besch#kt over een m#n#mum ""n kenn#s, v""rd#%heden 
en "tt#tudes #n p"$$#"t#eve zor%. 

We z#en #n der%e$#!ke op$e#d#n%en een ro$ we%%e$e%d voor m"nte$zor%ers d#e "$s 
erv"r#n%sdeskund#%en b#!komende kenn#s en expert#se kunnen #nbren%en. 

7.5. Spec!#$!st!sche op$e!d!n"

Beh"$ve b"s#skenn#s, d#ent er ook %espec#"$#seerde kenn#s ontw#kke$d te worden #n de p"$$#"t#eve 

zor%. Een spec#"$#st#sche "fstudeerr#cht#n% p"$$#"t#eve %eneeskunde en/of verp$ee%kunde moet 
ervoor zor%en d"t er een %rotere #nstroom #s v"n experten op de werkv$oer. Deze kunnen d"n 
fun%eren "$s een ""nspreekpunt en/of een referent#epersoon voor zor%profess#on"$s met m#nder 
erv"r#n%. 

7.6. Onderzoek en u!tbouw v#n expert!se

W#! hebben de #ndruk d"t de expert#se over p"$$#"t#eve zor% en $evense#ndezor% #n V$""nderen 
versn#pperd #s en onvo$doende wordt %edee$d.

We p$e#ten er d"n ook voor om de kenn#s en expert#se beter te bunde$en. D#t zou b#!voorbee$d 
kunnen door een V$##ms overkoepe$end expert!secentrum voor p#$$!#t!eve zor" op te r#chten. 
H""r t""k #s n#et "$$een om de kenn#s te verz"me$en, breed besch#kb""r te ste$$en (z#e ‘het 
p$"tform’ onder them" 6), m""r ook om deze kenn#s om te zetten #n pr"kt#!kr#cht$#!nen d#e 
worden %e(mp$ementeerd #n de versch#$$ende zor%sett#n%s en #n het hu#d#%e op$e#d#n%s- en 
b#!scho$#n%s""nbod. 

E$k %efin"nc#erd onderzoek rond p"$$#"t#eve zor% heeft de p$#cht de resu$t"ten breed ter besch#kk#n% 
te ste$$en. Het expert#secentrum k"n vervo$%ens met deze d"t" ""n de s$"%.

7.7. Het !m#"o v#n de zor"ver$ener

A$s we meer zor%personee$ w#$$en, moeten we ook #nzetten op een verbeter#n% v"n het #m"%o v"n 
zor%beroepen zod"t we een %rotere #nstroom kr#!%en #n de zor%- en we$z#!nsop$e#d#n%en. Om d"t te 
bere#ken, moet werken #n de zor%- en we$z#!nssector ""ntrekke$#!ker worden %em""kt door betere 
"rbe#dsvoorw""rden en een %rotere m""tsch"ppe$#!ke w""rder#n%.

7.8. Vorm!n" op m##t voor vr!%w!$$!"e zor"ver$eners en m#nte$zor"ers

M"nte$zor%ers en vr#!w#$$#%ers komen meest"$ zonder erv"r#n% of #nform"t#e #n d#e ro$ terecht. Ze 
moeten z#ch voortdurend ""np"ssen ""n ver"nderende s#tu"t#es en ver$#ezen d""rb#! v""k hun 
e#%en %renzen en dr""%kr"cht u#t het oo%. 

D""rom v#nden w#! het nod#% d"t ook z#! %ep"ste vorm#n% en tr"#n#n% ""n%eboden kr#!%en. D#t k"n 
door m#n#-op$e#d#n%en en #nform"t#esess#es. Best""nde #n#t#"t#even d#enen te worden %ev"$or#seerd 
en %efin"nc#erd, beter kenb""r %em""kt en verder verspre#d. D#t vorm#n%s""nbod moet 
$""%drempe$#% worden %eor%"n#seerd, zowe$ $ok""$ "$s on$#ne. 

Vorm#n%en moeten #n%""n op pr"kt#sche en concrete zor%t#ps voor m"nte$zor%ers en vr#!w#$$#%ers, 
m""r ook oo% hebben voor ze$fzor% v#" onder meer $ot%enotencont"ct en ondersteunende 
"ct#v#te#ten. 

Tot s$ot moet door $ok"$e besturen, "ctoren #n de eerste $#!n en #n het we$z#!nswerk h#erover 
#nform"t#e worden verspre#d. Ze moeten op$e#d#n%s#n#t#"t#even, #nform"t#eve webs#tes en "ndere 
hu$pbronnen voor m"nte$zor%ers en vr#!w#$$#%ers onder de ""nd"cht bren%en. D#t k"n onder "ndere 
v#" brochures, posters, op webs#tes, door persoon$#!ke cont"cten en "ndere %ep"ste k"n"$en.
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EXTERNE 
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L#eve V"n den B$ock

Bern"dette V"n Den Heuve$

Anne$een Cr"ps

Chr#st#ne De C"fme&er

M"nu Ke#rse

Gerr#t R"uws

Veer$e Coupez

S"n%hm#tr" Bhut"n#

Ann C$"e&s

K"tr#en Cornette

S"m#r" Ab#d

Luc& V"n der He$m

J"n De M"eseneer

M#chè$e More$

Gr#et Sn"ck"ert

L"r" P#vod#c

Eve$#en De$beke

BIJLAGE 1. 

 
DEELNEMENDE BURGERS

Tess" Verb#est

M"r%ot J"nssens

Fredd& W#th"%e$s

Gret" V"ndeborne

Mon#que H"ers

N"t"s!" M"rtens

K"tr#en V"ndeve$de

Chr#s Brusse$"#rs

A$fonso de Ke&ser

Luc V"nhoe%"erden

Leo P"rdon

M&r#"m Ae$brecht

M"r#se Lobe$$e

Ludo Sch"eken

B"rt De B$"es

Joh"n V"n Oostende

D#euwke Goedemé

Ch"d#" Bend"d"

G#!sbert Ooms

Ver" C$#!sters

O$#v#er T"&m"ns

H"m#d T"$b#

G#tte Weem"es 

Th#err& V"n Crombru%%e
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