
 

 Jaarverslag  
Palliatieve netwerken(PN)/ 
Samenwerkingsverbanden (PSV) 

Wel-EL 

 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 

 
 

Afdeling Woonzorg en Eerste lijn 
Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL 
T 02 553 36 77 
eerstelijn@vlaanderen.be 
www.zorg-en-gezondheid.be 

 Waarvoor dient dit formulier? 
Dit formulier helpt u om op een gestructureerde wijze het jaarverslag van uw organisatie samen te stellen.   

 Wie vult dit formulier in? 
Dit formulier wordt ingevuld door een persoon die daartoe door het palliatief netwerk gemachtigd is. 
Wanneer wordt dit formulier ingediend? 
Dit formulier van het werkingsjaar wordt ingediend voor 1 april van het daaropvolgende werkingsjaar.  
Hoe wordt dit formulier ingediend? 
Dit formulier wordt elektronisch bezorgd via eerstelijn@vlaanderen.be 
 

  

 Gegevens van uw palliatieve netwerk 

 
1 Vul de gegevens van uw palliatief netwerk in. 

 Naam Netwerk Palliatieve Zorg Limburg 

 straat en nummer Universiteitslaan 1 

 postnummer en gemeente 3500 Hasselt 

 telefoonnummer 011 81 94 72 

 e-mailadres info@npzl.be 

 website www.npzl.be 

 

 
2 Vul de gegevens van de contactpersoon in. 

 naam  Mevr. Lescouhier Hilde 

 telefoonnummer 011 81 94 72 

 e-mailadres hilde.lescouhier@npzl.be 

 

3 regio 

gemeenten Alle gemeenten van provincie Limburg 
1 Alken 
2 As 
3 Beringen (stad) 
4 Bilzen (stad) 
5 Bocholt 
6 Borgloon (stad) 
7 Bree (stad) 

mailto:eerstelijn@vlaanderen.be
http://www.zorg-en-gezondheid.be/
mailto:eerstelijn@vlaanderen.be
mailto:info@npzl.be
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8 Diepenbeek 
9 Dilsen-Stokkem (stad) 
10 Genk (stad) 
11 Gingelom 
12 Halen (stad) 
13 Ham 
14 Hamont-Achel (stad) 
15 Hasselt (stad) 
16 Hechtel-Eksel 
17 Heers 
18 Herk-de-Stad (stad) 
19 Herstappe 
20 Heusden-Zolder 
21 Hoeselt 
22 Houthalen-Helchteren 
23 Kinrooi 
24 Kortessem 
25 Lanaken 
26 Leopoldsburg 
27 Lommel (stad) 
28 Lummen 
29 Maaseik (stad) 
30 Maasmechelen 
31 Nieuwerkerken 
32 Oudsbergen 
33 Peer (stad) 
34 Pelt 
35 Riemst 
36 Sint-Truiden (stad) 
37 Tessenderlo 
38 Tongeren (stad) 
39 Voeren 
40 Wellen 
41 Zonhoven 
42 Zutendaal 

 

I. Organisatiestructuur en interne werking 

 

 (Facultatief) Schets de visie 
van uw organisatie 

Missie 
Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg vzw beoogt : 

• kwaliteitsvolle zorg op maat van palliatieve patiënten en hun naasten 
• het ondersteunen van de uitbouw van een palliatieve zorgcultuur  
• het mee mogelijk maken van samenwerking tussen de betrokken actoren in 

de regio. 
Visie  
Omdat sterven bij het leven hoort wil het NPZL dat elke burger zich bewust is van de 
mogelijkheden van palliatieve zorg en de daar bijhorende zorgplanning rond het 
levenseinde. 
NPZL wil dat elke zorg- en hulpverlener en organisatie/instelling kwaliteitsvolle 
palliatieve zorg kan bieden om de patiënt de kans te geven tijdig zijn leven waardig af 
te ronden in verbinding met zijn naasten. 
NPZL ijvert voor een palliatieve zorgcultuur als evident deel van de zorg binnen de 
betrokken zorgsettings.  
Het NPZL beoogt dat kwaliteitsvolle zorg wordt geoptimaliseerd door goede 
samenwerking tussen de verschillende zorg- en hulpverleners, instellingen en 
organisaties betrokken bij palliatieve- en levenseindezorg en door ervaringen uit te 
wisselen en van elkaar te leren. 
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1. Organigram 

 

  

 

 
2. Samenwerkingsovereenkomst 

 

2.1. Is de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst gewijzigd? 

  ja. Voeg de aangepaste overeenkomst toe 

  nee.  

 

2.2. Wijzigingen in de partners met en samenwerkingsovereenkomst 
 

2.1.1. Nieuwe partners met een met een samenwerkingsovereenkomst   

  
 Naam organisatie  Adres Setting  

(vb. WZC, zorgaanbieder, 
ziekenhuis,…) 

 Ter Rooierheide  Rooierheidestraat 94, 3590 Diepenbeek WZC 

 

2.1.2. Partners waarmee de samenwerkingsovereenkomst werd beëindigd 

 
 Naam organisatie  Adres Setting  

(vb. WZC, zorgaanbieder, 
ziekenhuis,…) 
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2.1.3. Partners waarvan de samenwerkingsovereenkomst werd gewijzigd 

 
 Naam organisatie  Adres Setting  

(vb. WZC, zorgaanbieder, 
ziekenhuis,…) 

     

 

3. Bestuursorganen 

 

3.1. Algemene vergadering 

 
3.1.1.           Samenstelling AV op 31/12/2019 

 ledenaantal  Effectieve leden met stemrecht 27  

 

 Setting (bv: huisarts, CAW,…)  Vertegenwoordigd door…  Gemeente 

 Apotheker – KLAV  Van Laethem Chris  Hasselt 

 Huisartsenkring Dionysius  Raskin Theo  Sint-Truiden 

 Huisartsenkring Herckenrode  Ghijsebrechts Gert  Hasselt 

 Kinesisten – AXXON  Wittebrood Carla  Hasselt 

 MBE – Pallion  Jacobs Kristine  Hasselt 

 MBE – Pallion  Bossers Joke  Hasselt 

 MBE – Pallion   Stulens Jan  Hasselt 

 Mutualiteit – CM Limburg  Ulenaers Marina  Hasselt 

 Mutualiteit – De Voorzorg Limburg  Kavs Lieve  Hasselt 

 Mutualiteit – De Voorzorg Limburg  Van Welsenaers Liesbeth  Hasselt 

 Mutualiteit – De Voorzorg Limburg 
– verpleging 

 Claes Dirk  Hasselt 

 Mutualiteit – Liberale Mutualiteit 
Limburg 

 Hendrix Sarah  Hasselt 

 Tandartsen  Raemaekers Chantal  Heusden - Zolder 

 Thuiszorg – WGK Limburg  Gorissen Ilse  Genk 

 Vrijwilligers – Zorgende Handen  Keupers Wendy  Hasselt 

 WZC Armonea – Ter Meeuwen  Zoons Robert  Meeuwen – Gruitrode 

 WZC Demerhof  Brepoels Bart  Bilzen 

 WZC Den Akker  Michotte Bart  Sint-Truiden 

 WZC Maasmeander  Mommen Paul  Eisden 

 WZC Ocura Beringen  Siborgs Patrick  Koersel 

 WZC Ocura Herk-de-Stad  Siborgs Patrick  Herk-de-Stad 

 WZC Ocura Montenaken  Siborgs Patrick  Montenaken 

 WZC Ocura Voeren  Siborgs Patrick  Voeren 
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 Ziekenhuis – Revalidatie en MS 
centrum 

 Popescu Veronica  Overpelt 

 Ziekenhuis Jessa ziekenhuis, 
Palliatief Support Team 

 Van Overloop Marleen  Hasselt 

 Ziekenhuis Jessa ziekenhuis, 
Palliatieve Eenheid 

 Desmet Marc  Hasselt 

 Ziekenhuis Zuid-Oost Limburg, 
Palliatieve Eenheid 

 Smets Pierrot  Genk 

 
Ledenaantal :Toegetreden leden: 99 
 

Setting Vertegenwoordigd door Gemeente 

ZF De Voorzorg Limburg Abrahams Gui Hasselt 

WZC Sint-Elisabeth,  
Serviceflats Seniorie Sint-Elisabeth 
WZC Sint-Franciscus Tongeren 
WZC Eyckendael Riemst 

Abrahams Johan Hasselt 

GB Landelijke Thuiszorg Benaets Sonia  Bilzen 

RH Huyse Fliedermael Bierwaerts Jan Kortessem 

RH Huyse Fliedermael Bierwaerts Wim Kortessem 

WO Limburgse Huisartsen Platform (LHP) Bongaerts Bart Bilzen 

RH Prinsenpark Boonen Maarten Genk 

Aan de Beverdijk Bormans Piet Hamont-Achel 

OCMW Lummen, 
WZC Het Meerlehof 

Busselen Armand Lummen 

WZC 't Kempken Cipullo Katja Dilsen-Stokkem 

Immaculata Claes Johan Overpelt 

WZC Sint-Jozef 
Serviceflats "'t Gangske" 

Claes Jos Neerpelt 

RH Huize Sint-Anna, WZC Besseremberg Claes Patrick Lanaken 

RH De Bloken Claes Yves Wellen 

RH Kimpenhof Cleuren Christel Opglabbeek 

ZH Ziekenhuis Maas & Kempen Cox Johan Maaseik 

WZC Hof van Gan Croux Philip Genk 

Frederickxhof Degens Isabelle Lummen 

SO vzw Palliatieve Zorg Genk Degrieck Daniella Genk 

WO Limburgse Huisartsen Platform (LHP) Demeer Carlo Bilzen 

WZC Den Boogerd 
WZC Sint- Antonius 
WZC Kloosterhof 
WZC Reigersvliet 

Demulder Chris Hechtel-Eksel 
Peer 
Meeuwen-Gruitrode 
Leopoldsburg 

RH Residentie Boneput NV Didden Elke Bree 

WZC Heilige Catharina 
Serviceflat 'Het Pand' 
WZC Het Dorpveldt 
WZC Sint-Jozef Munsterbilzen 

Dirckx Sonja 
Dudal Sebastien 

Zonhoven 
 
 
Munsterbilzen 

WZC Villa Rosa 
WZC 't Meiland - OCMW Sint-Truiden 

Dorissen Liliane Sint-Truiden 

WZC Toermalien / MANDANA Zorgbedrijf Genk Dreessen Ingrid Genk 

RH Huize Uilenspiegel Dubois Olivier Genk 

huis van de Mens Limburg Dubois Sara Hasselt 
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WZC Salvator Fabry Joeri Hasselt 

Integro vzw, campus De Olijfboom vzw Feijen Carlo Genk 

RH Kapittelhof, OCMW Lommel,  
RH Bejaardencentrum Hoevezavel 

Fonteyn Rudi Lommel 

WZC Welzijnscampus Gerkenberg Geebelen Jos Bree 

WZC Gaerveld Geerts Tirza Hasselt 

RH Bormanshof Gentier Marie-Lou Hoesselt 

RH Huyse Elckerlyc Gerits Elke Riemst 

De kleine kasteeltjes Gerits Ine Tongeren 

RH Ter Hulst vzw 
RH Ter Hulst 2 

Gerrits Marc Hoesselt 

RH Zorgcentrum Vinkenhof Geurts Rob Houthalen 

RH Het Meerlehof Gijbels Marc Lummen 

CGG Hasselt Goffings Florette Hasselt 

Residentie Vinkenbosch Govarts Dorien Kermt 

huis van de Mens Tongeren Grabys Stefanie Tongeren 

RH Huize Sint-Jozef Hermans Luc Nieuwerkerken 

WZC Ter Rooierheide Herreman Estelle Diepenbeek 

Bocasa Houben Jos Heusden-Zolder 

WZC De Vierde Wand Houbregs Bart Genk 

WZC De Bekelaar HouthuysTom Lommel 

SO Vlaamse Vereniging voor Logopedisten Hulsbosch Goele Bree 

WZC Cecilia Kelchtermans Rik Alken 

WZC Oosterzonne Kusters Rudi Zutendaal 

ZH Vesalius, Palliatieve eenheid Lecoque Anne Marie Tongeren 

WZC Zorgvlied 
Serviceflats Zorgvlied 

Lenie Katrien Kinrooi 

RH Berckenbosch Leten Cindy Heusden-Zolder 

WZC De Motten Libens Katrijn Tongeren 

WZC Puthof Mans Evi Borgloon 

RH De Maaspoorte Martens Fons Maaseik 

OCMW Bree Meyssen Nathalie Bree 

WZC Heyvis Mommen Jan 
Niessen Arlette 
Dilien Veronique 

Maasmechelen 

WZC Huize Lieve Moenssens Mommers Gaby Dilsen-Stokkem 

WZC Heuvelheem Mostmans Marie-José Tessenderlo 

WZC Clarenhof Neskens Ils Hasselt 

WZC 3 eiken Nickmans Ronny Lanaken 

RH Ark van Noé Noe Jan Bilzen 

OCMW Genk Oyen Marlies Genk 

ZHP Asster Psychiatrisch ziekenhuis Poncelet Jaak Sint-Truiden 

SO Tokap Reenaers Johan Hasselt 

RH Sint Lambertus Buren Rennies Steven Halen 

WZC Bloesemhof Restivo Christophe Borgloon 



Jaarverslag 2019 PN/PSV NPZL - pagina 7 van 55 

Orelia Zorg - Vestiging La Madrugada, Laurentius Roosens Ann Sint-Truiden 

Sint-Jan Berchmanstehuis Rutten Annelies Hamont-Achel 

WZC Den Akker Schats Yolande Sint-Truiden 

RH De Visserij Schoubs Rita Diepenbeek 

WZC Het Dorp Schroven Annemieke 
vervangt Danny Currinckx 

Houthalen-Helchteren 

SO Limburgs Oncologisch Centrum Staelens Yves Hasselt 

WZC Sporenpark Steegmans Carlo Beringen 

WZC Immadi Theunkens Chantal Hasselt 

OCMW Lommel Timmermans Francois Lommel 

POP Maasmechelen Truyen Jos Maasmechelen 

WZC Prinsenhof Vaes Peter 
Van Stichel Karen 

Koersel 

Huisartsenkring Houthalen-Helchteren  
Voorzitter, VO Aanvullende Thuiszorg 

Van de Vloed Olga Houthalen-Helchteren 

RH De Bloemelingen Van Ende Nanda Heusden-Zolder 

Hof ter Bloemen Van Ende Sara Heusden-Zolder 

RH Coham Van Meirvenne Natalie Ham 

WZC Kapittelhof 
WZC Hoevezavel 

Vanbroeckhoven Mietsy Lommel 

RH Zorghome De Fakkel Vandermeeren Liesbeth Beringen 

HAK Bilzen Vandervelden Johan Bilzen 

WZC Residentie Pallieter Vandeurzen Vera As 

RH Beversthuis Vangeloven Michelle Bilzen 

Ploegdries WZC Vangeneugden Kim Lommel 

RH Home Elisabeth Verbeek Marc Sint-Truiden 

RH Rusthuis De Bleuk Verleysen Sylvie Herk-de-Stad 

RH Residentie Karen Vermeyen Petra Koersel 

Orelia Zorg, Vestiging Katharinadal 
Seniorenservice Katharinadal 

Vervloesem Kristof Hasselt 

OCMW Tongeren Vrancken Johny Tongeren 

RH Berkenhof Vrints Annemie Heers 

WZC Aurora Vroonen Dirk Tongeren 

RH Seniorenhof Vroonen Dirk vervangt 
voorlopig SCHROVEN 
Annemieke 

Tongeren 

RH Triamant Haspengouw Werckx Heidi Velm 

WZC Corsala Willems Bjorn Koersel 

RH Triamant Haspengouw Wils Maartje Velm 

INTEGRO - Het Park Neeroeteren Wynen Johan Neeroeteren 

 

3.1.3.           Aantal bijeenkomsten 

 2 

 

3.1.4.           Behandelde onderwerpen (Facultatief) 

 Financieel (stand van zaken 2018, budget 2019), Staatshervorming (ELZ, RZZ), Personeel (Fonds Sociale Maribel), 
Huisvesting, Werking NPZL (KOTK, jaarprogramma, missie, visie, visuele voorstelling werking), Federatie Palliatieve 
Zorg Vlaanderen (Memorandum, PICT, onderzoeksproject palliatief debat, visienota financiering to be) 
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3.2. Raad van Bestuur 
(voeg rijen toe wanneer nodig) 

 
3.2.1.           Samenstelling RvB op 31/12/2019 

 

Naam bestuurder Functie in Raad van Bestuur Setting 

Ghijsebrechts Gert Voorzitter Huisarts – HAK Herkenrode 

Gorissen Ilse 2de ondervoorzitter Wit-Gele Kruis Limburg vzw thuisverpleging 

Hendrix Sarah Bestuurder Liberale Mutualiteit 

Kavs Lieve Penningmeester Mutualiteit - De Voorzorg - Thuiszorg 

Michotte Bart Bestuurder Rusthuizen Zorgnet Vlaanderen, WZC Den Akker 

Popescu Veronica 1ste ondervoorzitter Ziekenhuizen Revalidatie en MS Centrum 

Raskin Theo Bestuurder Huisarts – HAK Dionysius 

Siborgs Patrick Bestuurder Rusthuizen Zorgnet Vlaanderen 

Smets Pierrot Bestuurder Ziekenhuis Zuid-Oost Limburg 

Stulens Jan Bestuurder MBE - Pluridisciplinair initiatief in Limburg Pallion 

Ulenaers Marina Bestuurder Mutualiteit - CM Limburg - Thuiszorgpunt 

Van Laethem Chris Bestuurder Apotheker KLAV 

Van Overloop Marleen Bestuurder Jessa ziekenhuis 

Wittebrood Carla Bestuurder Kinesitherapeuten AXXON physical therapy Belgium 

Zoons Robert Secretaris Rusthuizen Armonea 

 

 ledenaantal  15  

3.2.3.           Aantal bijeenkomsten 

 4 

 

3.2.4.           Behandelde onderwerpen (Facultatief) 

  

 

3.3. Dagelijks Bestuur 
 

 
3.3.1.           Samenstelling Dagelijks Bestuur op 31/12 

 

Naam bestuurder Functie in Dagelijks Bestuur Setting 
Ghijsebrechts Gert Voorzitter Huisartsen - HAK Herkenrode 

Popescu Veronica 1ste ondervoorzitter Ziekenhuizen - Revalidatie en MS Centrum 

Gorissen Ilse 2de ondervoorzitter Thuiszorg - WGK Limburg vzw thuisverpleging 

Zoons Robert Secretaris WZC - Rusthuizen Armonea 

Kavs Lieve Penningmeester Mutualiteit - De Voorzorg - Thuiszorg 

Stulens Jan Bestuurder MBE - Pluridisciplinair initiatief in Limburg Pallion 

Ulenaers Marina Bestuurder Mutualiteit - CM Limburg - Thuiszorgpunt 
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3.3.2.           Aantal bijeenkomsten 

 10 

 

3.3.3.           Behandelde onderwerpen (Facultatief) 

 Financiën (stand van zaken 2019, budget 2020), Personeel, Werking netwerk (jaaractieplan 2019, jaaractieplan 
2020, verhuis, missie, visie, visuele voorstelling werking…), Overheid (ELZ, RZP, financiering), Federatie Palliatieve 
Zorg Vlaanderen (Memorandum, PICT, onderzoeksproject palliatief debat, visienota financiering to be) 

 

 
4. Medewerkers 

 

 Voor het netwerk/samenwerkingsverband duidelijk vermelden wie coördinator(en) is (zijn), palliatief deskundige, wie 
de functie vervult van halftijds psycholoog en eventueel andere medewerkers met hun functievermelding zoals 
administratieve kracht, enz. (en of ze als zelfstandig of als werknemer in dienst zijn).  
De medewerkers van de MBE moeten niet vermeld worden.  

4.1. Wijzigingen in het personeelsbestand 
 

 NPZL (Netwerk Palliatieve Zorg Limburg) 

4.1.1.           Einde tewerkstelling 

 Naam  functie  

 Hoeben Lene (27/07/2019)  Psycholoog (9,5/38)  

 Duchateau Wendy (20/11/2019)  Logistiek medewerker (28,5/38)  

 

4.1.2. Nieuwe medewerker 

 

 Naam  functie  

 Trippas Kim (07/01/2019)  Netwerkpsychologe (28,5/38 tem 
30.06.2019) 
Sinds 01.07.2019 (19/38) 

 

 Trippas Kim (01/07/2019)  Netwerkcoördinator (4/38)  

 Van Hout Emily (02/07/2019)   Netwerkpsychologe (19/38)  

 Walterus Axana (02/07/2019)  Netwerkcoördinator (19/38)  

 

4.1.3. Wijzigingen in tewerkstellingsduur 

 

 
 Naam en functie  Aantal uren  

  van  naar  

  Walterus Axana  
Netwerkcoördinator (01/10/2019) 

 19 uren  24 uren  

  Trippas Kim,  
Netwerkpsychologe – 
Netwerkcoördinator (01/07/2019) 

 28,5 uren  23 uren  

  Muermans Liesbet, 
Netwerkcoördinator (01/10/2019) 

 24 uren  19 uren  
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4.2. Samenstelling van het personeelsbestand  PN/PSV op 31/12/2019 
 

 
 Naam  Functie  Aantal uren/week  

 Lescouhier Hilde  Algemeen coördinator   38 u.  

 Trippas Kim  Netwerkpsycholoog  19 u.  

 Van Hout Emily  Netwerkpsycholoog  19 u.  

 Trippas Kim  Netwerkcoördinator  4 u.  

 Noels Els  Netwerkcoördinator  19 u.  

 Muermans Liesbet  Netwerkcoördinator  19 u.  

 Walterus Axana  Netwerkcoördinator  24 u.  

 Jans Heidi  Netwerkcoördinator/administratief 
medewerker 

 16,5 u.  

 
 

Froidmont Els 
 

 Netwerkcoördinator/administratief 
medewerker 

 19 u.  

  
Vrijwilligers: 

- Awouters Maggy 
- Vanaeken Lutgarde 

     

De vrijwilligers van NPZL verlenen, wanneer nodig, administratieve en logistieke steun en staven door hun hulp het 
gezegde ‘vele handen maken licht werk’. 

 
PALLION (Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe) 

4.2.1.           Einde tewerkstelling 

 

 Naam  functie  

 Joris Els (31/05/2019)  Deskundige palliatieve zorg (32/38)  

 Haesen Kim (31/01/2019)  Klinisch psychologe (4/38)  

 Moons Melissa (31/03/2019)  Administratief medewerker (16/38)  

 Hannon-Santibanez Sarah 
(31/12/2019) 

 Verpleegkundige (9,5/38)  

 

4.2.2. Nieuwe medewerker 

 

 Naam  functie  

 Moons Melissa (01/01/2019)  Administratief medewerker (16/38)  

 Vanoppen Melissa (19/03/2019)  Communicatiemedewerker (19/38)  

 Hannon-Santibanez Sarah 
(01/10/2019) 

 Verpleegkundige (9,5/38)  

 Konings Sarah (15/04/2019)  Deskundige palliatieve zorg (38/38)  

 Stroobants Elsie (27/05/2019)  Deskundige palliatieve zorg (38/38)  

 Rossiensky Katia (29/07/2019)  Deskundige palliatieve zorg (38/38)  
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4.2.3. Wijzigingen in tewerkstellingsduur 

 
 Naam en functie  Aantal uren  

  van  naar  

  Jacobs Kristine,  
Meewerkend coördinator Pallion  
(van 19/09/2019 t.e.m. 31/01/2020) 

 30,4 uren  38 uren  

  Symons Linda, 
Deskundige palliatieve zorg 
(01/09/2019 t.e.m. 31/12/2019) 

 32 uren  38 uren  

  Langens Stefan 
Deskundige palliatieve zorg 
(01/09/2019 t.e.m. 31/12/2019) 

 32 uren  38 uren  

  Braeken Sylvie, 
Deskundige palliatieve zorg 
(vanaf 01/09/2019) 

 32 uren  28 uren  

  De Volder Barbara, 
Deskundige palliatieve zorg 
(van 14/01/2019 t.e.m. 13/03/2019): 
 ½ loopbaanonderbreking medische 
bijstand  
(van 14/03/2019 t.e.m. 13/04/2019): 
volledige lbo medische bijstand 
Vanaf 14/04/2019: 

 28,5 
 
 
 
 
19 
 
0 

uren 
 
 
 
 
uren 
 
uren 

 19 
 
 
 
 
0 
 
28,5 

uren 
 
 
 
 
uren 
 
uren 

 

  Konings Sarah, 
Deskundige palliatieve zorg 
(vanaf 16/10/2019) 

 38 uren  32 uren  

  Stroobants Elsie, 
Deskundige palliatieve zorg 
(vanaf 01/10/2019) 

 38 uren  36 uren  

  Rossiensky Katia, 
Deskundige palliatieve zorg 
(vanaf 01/11/2019) 

 38 uren  36 uren  

  Henderickx Irène, 
Deskundige palliatieve zorg 
(van 01/09/2019 t.e.m. 31/10/2019) 

 24 uren  28 uren  

  Vandenbosch Christel, 
Administratief medewerker 
(vanaf 01/07/2019) 

 28,5 uren  28  uren  

  Vanoppen Melissa, 
Communicatiemedewerker 
(van 01/10/2019 t.e.m.31/12/2019) 

 19 uren  24 uren  

  Knaepen Mart, 
Klinisch psychologe 
(van 01/01/2019 t.e.m. 30/04/2019): 
(van 01/05/2019 t.e.m. 31/08/2019):  
(van 01/09/2019 t.e.m. 31/01/2020): 

  
 
19 
24 
19 

 
 
uren 
uren 
uren 

  
 
24 
19 
24 

 
 
uren
uren 
uren 

 

  Claes Brenda, 
Klinisch psychologe 
(vanaf 01/05/2019) 

 24 uren 
 
 

 19 
 

uren  

  Dr Bossers Joke, 
Equipearts 
(van 01/02/2019 t.e.m. 31/01/2020) 

 12 uren  16 uren  
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  Dr. Stulens Jans 
Equipearts 
(van 01/02/2019 t.e.m. 31/01/2020) 

 10 uren  14 uren  

 

4.3. Vorming Training en Opleiding 

 

 Per medewerker van het netwerk/samenwerkingsverband een overzicht van de gevolgde vorming. De bewijzen van 
deze vorming kunnen door de organisaties bijgehouden worden en op specifieke vraag opgestuurd worden naar het 
agentschap. Vormingen die door het netwerk zelf georganiseerd en gegeven worden, worden niet beschouwd als 
bijscholing voor de medewerkers. Indien de 40 u per jaar niet worden bereikt, is het aangewezen om hiervoor een korte 
uitleg te geven. Belangrijk is ook om bij nieuwe palliatief deskundigen een overzicht te geven van de 120 u bijscholing 
en 40 u stage. 
(voeg rijen toe wanneer nodig) 
 

Naam       Hilde Lescouhier 

 
Datum 
(dd.mm.jjjj) 

 Aantal/u  Onderwerp/spreker  Organisator 

16/03/2019  06,00  Artsenopleiding – Spiritualiteit  NPZL 

16/05/2019  06,00  Symposium ‘Over-Lijden’  NPZL 

13/06/2019  02,00  Zin en ziel bij ouderen – Spirituele zorg  Hoge Vijf 

15/10/2019  06,00  Vlaams congres  FPZV 

22/10/2019  02,00  Avondsymposium: Aandacht voor het hele gezin  NPZL 

14/11/2019  06,00  Studiedag: Kwetsbaar samenwerken in teams  NPZL 

14/11/2019  06,00  Palliatieve zorg: Kwetsbaar samenwerken  NPZL 

10/12/2019  02,00  Avondsymposium: Vergeten verdriet  NPZL 

12/12/2019  05,50  Palliatieve Sedatie  FPZV 

Totaal uren  41,50 

 

 Naam       Els Noels 

 
 Datum 

(dd.mm.jjjj) 
 Aantal/u  Onderwerp/spreker  Organisator 

 13/05/2019  03,00  Sterfstijlen  Palliatief Support Team Jessa 
Ziekenhuis 

 16/05/2019  06,00  Natuurlijk Overlijden  Netwerk Palliatieve Zorg 
Limburg 

 13/06/2019  02,00  Zin en ziel bij ouderen  WZC Hoge Vijf 

 15/10/2019  06,00  Vlaams Congres  Federatie PZ Vlaanderen 

 09/09/2019  03,50    Sterfstijlen – deel II  PST Jessa Ziekenhuis 

 14/11/2019  06,00  Studiedag: kwetsbaar samenwerken  Netwerk Palliatieve Zorg 
Limburg 

 7/11/2019  02,00   Werkplekleren – deel II  Netwerk Palliatieve Zorg 
Limburg 

 12/12/2019  05,50  Palliatieve sedatie   Federatie PZ Vlaanderen 

 Totaal uren  35,00 
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 Naam  Liesbet Muermans 

 
 Datum 

(dd.mm.jjjj) 
 Aantal/u  Onderwerp/spreker  Organisator 

 19/01/2019  10,00  Het gekwetste kind  Educatieve academie 

 20/01/2019  07,00  Het gekwetste kind  Educatieve academie 

 28/01/2019  06,00  Aandacht voor levensvragen bij ouderen  Zorgsaam 

 07/02/2019  07,00  EPC congres  Odisee 

 16/02/2019  07,00  gestaltetherapie  Educatieve academie 

 24/02/2019  07,00  Contextuele begeleiding  Educatieve academie 

 02/03/2019  07,00  Lichaamsgerichte benadering  Educatieve academie 

 16/03/2019  07,00  systeemdenken  Educatieve academie 

 23/03/2019  07,00  cliëntbegeleiding  Educatieve academie 

 30/03/2019  07,00  cliëntbegeleiding  Educatieve academie 

 13/05/2019  03,00  PST Jessa, sterfstijlen  Pst Jessa ziekenhuis 

 16/05/2019  06,00  Symposium overlijden  NPZL 

 21/05/2019  02,00  Bemiddeling bij families in palliatieve situaties   NPZL 

 13/06/2019  02,00  Zin en ziel bij ouderen  Hoge Vijf 

 15/10/2019  06,00  Vlaams congres  FPZV 

 22/10/2019  02,00  Contextuele zorg aandacht voor het gezin  NPZL 

 14/11/2019  06,00  Studiedag kwetsbaar samenwerken in teams  NPZL 

 10/12/2019  02,00  Contextuele zorg vergeten verdrdiet  NPZL 

 12/12/2019  05,50  Palliatieve sedatie  FPZV 

 09/09/2019  03,50  PST Jessa sterfstijlen  PST Jessa ziekenhuis 

 Totaal uren  120,50 

 
 

 Naam       Kim Trippas 

 
 Datum 

(dd.mm.jjjj) 
 Aantal/u  Onderwerp/spreker  Organisator 

 30/01/2019  42,00  Multidisciplinaire kernopleiding (7 daagse opleiding)  NPZL 

 07/02/2019  06,00  EPC congres  Odisee Hogeschool 

 16/03/2019  06,00  Artsenopleiding palliatieve zorg (dag 5)  NPZL 

 18/03/2019  06,00  Kwaliteitsnormen, kaders palliatieve zorg  FPZV 

 27/04/2019  06,00  Artsensopleiding palliatieve zorg (dag 6)  NPZL 

 16/05/2019  06,00  Symposium Over-Lijden   NPZL 

 21/05/2019  02,00  Bemiddeling bij families in palliatieve situaties  NPZL 
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 23/05/2019  02,00  Minisymposium: Humor in moeilijke tijden  PANAL 

 27/05/2019  36,00  ACT verdiepingsopleiding – Annick Seys  Allegre 

 13/06/2019  02,00  Zin en ziel bij ouderen – spirituele zorg  WZC Hoge Vijf 

 15/10/2019  06,00  Vlaams Congres – Boven water  FPZV 

 14/11/2019  06,00  Studiedag: kwetsbaar samenwerken in teams  NPZL 

 12/12/2019  05,50  Palliatieve sedatie  FPZV 

 Totaal uren  131,50 

 

 Datum 
(dd.mm.jjjj) 

 Aantal/u  Stage onderwerp  Organisatie 

 07/03/2019  03,00  Patiëntenbespreking  Pallion 

 04/07/2019  03,00  Patiëntenbespreking  Pallion 

 05/11/2019  07,50  Referentendag palliatieve zorg Jessa  Jessa ziekenhuis 

 07/11/2019  03,00  Werkplekleren  NPZL - Jessa ziekenhuis 

 08/11/2019  04,00  PST  Jessa ziekenhuis 

 15/11/2019  04,00  PST  Jessa ziekenhuis 

 Totaal uren  25,00   

    
 

 Korte uitleg: het gewenste resultaat aan stage uren werd niet behaald omwille van de werkbelasting van 
het NPZL en de PST’s binnen Limburg. Er werd gepoogd momenten te vinden die gemeenschappelijk 
pasten, zodat toch 25u konden ingevuld worden. Het overige aantal uren is ingepland in 2020. 

 

 Naam       Axana Walterus 

 
 Datum 

(dd.mm.jjjj) 
 Aantal/u  Onderwerp/spreker  Organisator 

 10/09/2019  42,00  Multidisciplinaire kernopleiding (7 dagen), laatste 
datum: 3/12/2019 

 NPZL 

 15/10/2019  07,50  Vlaams congres palliatieve zorg  FPZV 

 22/10/2019  03,50  Infoavond VZP en levenseinde  NPZL en Fedos Bocholt  

 14/11/2019  07,50  Kwetsbaar samenwerken in teams  NPZL 

 10/12/2019  02,00    Avondsymposium: vergeten verdriet     NPZL 

 12/12/2019  05,50  Palliatieve sedatie  FPZV 

 Totaal uren  68,00 

Korte uitleg : gewenste aantal uren (120) werd nog niet behaald. Aangezien ik nu een half jaar aan het 
werk ben en aan de helft van het gewenste aantal vormingsuren zit, zal ik in 2020 wel aan 120 uren 
komen. 
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 Datum 
(dd.mm.jjjj) 

 Aantal/u  Stage onderwerp  Organisator 

 25/7/2019  03,00  Patiëntenbespreking  Pallion 

 01/10/2019  01,00  Patiëntenbespreking  Pallion 

 21/10/2019  04,00  PST  Jessa ziekenhuis 

 23/10/2019  02,50  PST  Jessa ziekenhuis 

 04/11/2019  04,50  PE  Jessa ziekenhuis 

 07/11/2019  03,00  Werkplekleren  NPZL 

 Totaal uren  18,00 

Korte uitleg: gewenste aantal uren (40) werd nog niet behaald aangezien ik pas een half jaar in dienst ben. 
De resterende uren zijn ingepland In 2020 
 

 Naam       Emily Van Hout 

 
 Datum 

(dd.mm.jjjj) 
 Aantal/u  Onderwerp/spreker  Organisator 

 10/09/2019 
(7 dagen, 
laatste 
3.12.2019) 

 42,00  Multidisciplinaire kernopleiding  NPZL 

 15/10/2019  07,50  Vlaams congres palliatieve zorg: “Boven water. 
Gevoelens in de laatste levensfase.” 

 FPZV 

 22/10/2019  02,00  Avondsymposium: aandacht voor het hele gezin  NPZL 

 25/10/2019  02,50  Manu Keirse: Omgaan met rouw en verlies  Huis van de Mens 

 23/11/2019  04,00  CRA-symposium  NPZL 

 10/12/2019  02,00  Avondsymposium: vergeten verdriet  NPZL 

 12/12/2019  05,50  Palliatieve sedatie; naar een betere praktijk  FPZV 

 Totaal uren  65,00 

Korte uitleg:  gewenste aantal uren (120) werd nog niet behaald. Aangezien ik nu een half jaar aan het 
werk ben en aan de helft van het gewenste aantal vormingsuren zit, zal ik in 2020 wel aan 120 uren 
komen. 

 

 
 Datum 

(dd.mm.jjjj) 
 Aantal/u  Stage onderwerp  Organisator 

 04/07/2019  03,00  Patiëntenbespreking  Pallion 

 25/07/2019  03,00  Patiëntenbespreking  Pallion 

 24/10/2019  02,00  Patiëntenbespreking  Pallion 

 06/11/2019  04,00  PST-stage  Jessa ziekenhuis 

 07/11/2019  04,00  PE-stage  Jessa ziekenhuis 

 13/11/2019  04,00  PST-stage  Jessa ziekenhuis 

 Totaal uren  20,00 

Korte uitleg: gewenste aantal uren (40) werd nog niet behaald aangezien ik pas een half jaar in dienst ben. 
De resterende uren zijn ingepland In 2020 
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4.4. Interne overlegmomenten 

 

 Naam overlegmoment  Organisatie Vlaams Congres 2020   

 Doelstelling van het overleg  De organisatie van het Vlaams Congres, samen met de FPZV, in goede banen leiden.   

 Freq/aantal bijeenkomsten  17/10/2019 
29/11/2019  
28/11/2019  
05/12/2019 

  

 

Naam overlegmoment  Teamvergadering 

Doelstelling van het overleg  Bespreken, bepalen en opvolgen van visie, thema’s en acties samen met het team 

Freq/aantal bijeenkomsten  22/01/2019 
19/03/2019 
21/05/2019 
11/06/2019 
12/11/2019 
10/12/2019 

 

Naam overlegmoment  Verhuis naar het Provinciehuis 

Doelstelling van het overleg  Bespreken, bepalen en opvolgen van de verhuis naar het Provinciehuis. 
De uiteindelijke verhuis ging door op 3 en 4 juni 2019. 

Freq/aantal bijeenkomsten  02/04/2019 
16/04/2019 
07/05/2019 
14/05/2019 
29/05/2019 
28/05/2019 

 

Naam overlegmoment  Herwerking missie, visie en visuele voorstelling werking NPZL 

Doelstelling van het overleg  Update van de missie, visie en visuele voortelling van de werking 

Freq/aantal bijeenkomsten  2x voorbereiding  
19/09/2019  
26/10/2019 
2x team en bestuur 
25/09/2019 
26/10/2019) 

  
Naam overlegmoment 

  
Werkgroep feestcomité 

  

 Doelstelling van het overleg  Bevorderen en stimuleren van de samenwerking tussen de medewerkers van NPZL, 
PALLION en LISTEL vzw. Er worden jaarlijks vaste activiteiten georganiseerd. 

  

 Freq/aantal bijeenkomsten  9 
08/01/2019 
07/02/2019 
21/02/2019 
09/08/2019 
13/09/2019 
24/10/2019 
21/11/2019 

  

 Behandelde onderwerpen   Overleg over kadootjes: “week van de vrijwilliger”, “secretaressedag”, Pasen 

 Uitwerken teambuilding NPZL/PALLION/LISTEL – ging door op 04/10/2019   

 Uitwerken kerstactiteit 
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5. Statuten  

 

5.1. Zijn de statuten gewijzigd? 

  ja. Voeg de aangepaste statuten toe 

  nee. We hebben wel een adreswijziging doorgevoerd naar  
Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt.  

 
 

6. Andere 

 

 Activiteiten die betrekking hebben op de interne werking van de organisatie bijv. kwaliteitshandboek, 
arbeidsreglement, organisatie van een lustrumviering; activiteiten die tot doel hebben financiële middelen te 
verwerven (bijv. organisatie van een benefietconcert, pannenkoekenverkoop, barbecue, wandeltocht);  

(voeg rijen toe wanneer nodig) 
 

 Omschrijving onderwerp  De Warmste Week 
Ten voordele van NPZL hebben de medewerkers van NPZL op 25/10 - 07/11 en 08/11 
chocolade verkocht in de hal van het Jessa Ziekenhuis en AZ Vesalius, en  op 14 november 
tijdens het symposium “Palliatieve zorg: kwetsbaar samenwerken”. 

  

 

 Omschrijving onderwerp  Herwerking van de missie en de visie van het Netwerk 
 
Onder begeleiding van een consultant werd op 25/09/2020 en 16/10/2020 de missie en de 
visie van het NPZL herschreven in een gezamenlijke oefening tussen het Dagelijks Bestuur 
en alle medewerkers. 
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II. Netwerkopdrachten 
 

 
1. Informeren 

 

1.1. Voordrachten 
(voeg rijen toe wanneer nodig) 

 

 
 Datum 

dd/mm/jjjj 
 Thema  Plaats  Organisatie/ 

doelgroep 
 Aantal 

deelnemers 

 12/03/2019  Je laatste reis bespreken – Joke Bossers  Wilderen  KVLV Wilderen 
Duras 

 20 

 22/10/2019  Vroegtijdige zorgplanning en 
levenseinde 

 Bocholt   Senioren en 
mantelzorgers 

 100 

 13/12/2019  Voorstelling NPZL – Kim Trippas  Hasselt  Huis van de mens  25 

 13/12/2019  Voorstelling Pallion + laatste reis  Hasselt  Huis van de mens  25 

 

1.2. Folders en brochures 
(voeg rijen toe wanneer nodig) 

 

 
 Onderwerp folder/brochure  Editiedatum  Oplage 

 Brochure 
Netwerk Palliatieve Zorg – Als genezen niet meer kan – Infobrochure 
-gratis- 

 Eigen uitgave 
11/2013 

 297 ex 

 Folder 
Ken je rechten als patiënt 
-gratis- 

 Uitgave 
Vlaams 
Patiëntenplat
form 

 63 ex 

 Folder 
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw 
-gratis- 

 Uitgave FPZV  313 ex 

 Folder 
Palliatieve sedatie (richtlijnen voor de praktijk) 
Bestemd voor hulpverleners 
Kost: € 0,30 

 Uitgave FPZV 
2012 

 5 ex 

 Folder 
Palliatieve sedatie 
Kost: € 0,30 
 

 Uitgave FPZV 
05/2012 

 101 ex 

 Folder 
Pallion – Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe 
-gratis- 

 
Uitgave 
Pallion 

 107 ex 

  
Folder 
Palliatieve thuiszorg…en nu? 
-gratis- 

 Uitgave FPZV 
2017 

 120 ex 

 Brochure 
Leidraad voor implementatie van palliatieve zorg in WZC’s 
Kost: € 2,00 

 Uitgave FPZV 
10/2010 

 3 ex 
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 Folder 
Ook de laatste reis wil je samen bespreken. 
Over vroegtijdige planning van de zorg. 
-gratis- 

 Uitgave FPZV 
05/2010 

 304 ex 

 Brochure 
Medisch begeleid sterven – een begrippenkader 
-gratis- 

 Uitgave FPZV 
12/2013 

 555 ex 

 Brochure 
Iemand is niet meer – verlies en rouw binnen palliatieve zorg 
Kost: € 1,00 

 Uitgave FPZV 
06/2010 

 0 ex 

 Brochure 
Het levenseinde teruggeven aan de mensen – artsen.  
Over vroegtijdige planning van de zorg. 
Kost: € 5,00 
 

 Uitgave FPZV 
08/2009 

 0 ex 

 Brochure: 
Ook de laatste reis wil je samen bespreken – bevolking. Over vroegtijdige planning van de 
zorg. 
Kost: € 1,50 

 Uitgave FPZV 
05/2010 

 45 ex 

 Brochure 
Niet te jong voor verlies 
Kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg 

‐ Incl. informatieblad met tips voor ouders  
‐ Incl. informatieblad met tips voor hulpverleners 

Kost: € 1,00 

 Uitgave FPZV 
2013 

 63 ex 

 Brochure 
Balans in evenwicht 
-gratis- 

 Uitgave FPZV 
07/2012 

 163 ex 

 Brochure 
Niet alleen, als je niet meer kunt genezen 
Kost: € 3,00 

 Uitgave FPZV 
05/2015 

 6 ex 

 Zakboekje 
Samenvatting van de richtlijnen palliatieve zorg 
Een handig boekje met de steekkaarten van de verschillende pallialine richtlijnen die terug 
te vinden zijn op www.pallialine.be. 
Kost: € 10,00 
 

 Uitgave FPZV 
2015 

 28 ex 

 Boek 
‘Een bed bij het raam’ 
Kinderleesboek voor 8+ of voorleesboek voor jonge kinderen. Geschreven door Vanden 
Heede Sylvia, illustraties van De Kinder Jan 
Kost: € 10,00 
 

 Uitgave 
Lannoo i.s.m. 
FPZV 
2007 

 0 ex 

 Boek 
‘Alles over het levenseinde. Wegwijs in palliatieve zorg’ 
Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Federatie werd dit boek geschreven onder 
de redactie van Huysmans Gert, Vanden Berghe Paul, Vandermaesen Ria en Hannes Guy.  
Het boek biedt een overzicht van de zorg aan het einde van het leven en helpt om de beste 
weg te vinden om hier mee om te gaan.  
Het boek is gestoffeerd met getuigenissen die herkenning en steun bieden.  
De verwijzingen naar palliatieve voorzieningen en hulpmiddelen, informatiebronnen en 
nuttige adressen maken van het boek een volledig naslagwerk. 
Kost: € 18,50 
 

 Uitgave FPZV 
2015 

 5 ex 
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 Werkboek 
‘Ondersteboven’ 
Werkboek waarmee jongeren (12 tot 16 jaar) op een creatieve manier hun emoties over 
het (nakend) verlies van iemand uit hun omgeving kunnen uiten. 
Kost: € 6,00 

 Uitgave FPZV 
05/2009 

 10 ex 

 Werkboek 
‘Mijn boek over...’ 
Werkboek waarmee kinderen (lagere school) op een creatieve wijze aan de slag kunnen 
gaan met hun emoties over het (nakend) verlies van iemand uit hun omgeving. 
Kost: € 6,00 

 Uitgave FPZV 
i.s.m. 
PALLION 
05/2012 

 0 ex 

 Werkboek 
‘Levenseinde. Naar een ethisch kader’ 
Dit werkboek biedt ethisch gedreven zorgverleners een stap-voor-stapaanpak met een 
waaier aan hulpmiddelen en leervormen. 
Kost: € 20,00 

 Uitgave FPZV 
2016 

 0 ex 

 Brochure 
Wilsverklaring inzake mijn gezondheidszorg en levenseinde 
-gratis- 

 Uitgave FPZV 
04/2015 

 827 ex 

 
Deze folders, flyers en brochures worden verspreid via: 

- informatie- en vormingsavonden 
- studiedagen en cursussen 
- infomomenten voor studenten 
- beurzen 
- werkgroepen 
- de partners van NPZL (Algemene Vergadering, MBE, PST, PE, RVT/ROB, vertegenwoordigers van de thuiszorg, 

…) 
- op (telefonisch) verzoek van geïnteresseerden 

 

 Specifieke initiatieven, bv. 
nieuwe folders/brochures, 

herwerking folders/brochures 

 

 

1.3. Tijdschrift/Nieuwsbrief 

 Omschrijving  Nieuwsbrief NPZL en Pallion   

 Doelgroep  Iedereen met interesse in palliatieve zorg   

 Oplage  De laatste nieuwsbrief van het jaar is naar 575 mensen verstuurd. De nieuwsbrief wordt gemiddeld 
door 54,1% van de ontvangers geopend. Gemiddeld 20% van de ontvangers klikt artikels open om 
meer info te verkrijgen.  Het merendeel van de ontvangers zijn hulpverleners. Bevolking kan zich 
echter ook inschrijven om de nieuwsbrief te ontvangen via de website 

  

 Periodiciteit  Trimestrieel, 3x/jaar   

 Behandelde 
onderwerpen 

 • Voorstelling van de vormingsbrochure van 2019 
• Bekendmaking data werkgroepen 
• Bekendmaking data van geplande vormingen 
• Rubriek: End-of-life care Research Group 
• Rubriek: een hulpverlenende organisatie in de kijker 
• Voorstelling van nieuwe collega’s  
• Adreswijziging  
• Verslag Symposium “Over-lijden” 
• Rubriek: Actualiteit  
• Gebruik van de SPA in de thuiszorg in Limburg 
• Verslag “Housewarming” 
• Verslag “Teambuilding” 
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• Het 16
de

 Vlaams congres palliatieve zorg 
• Vorming op maat 

 

1.4. Website 

 www. adres  www.npzl.be   

 Aantal 
bezoekers 

 Vroeger konden wij dit monitoren via Google Analytics, dit kan spijtig genoeg niet meer sinds deze 
organisatie in opspraak is gekomen. 

  

 Specifieke 
initiatieven 

 De website biedt naast informatie de mogelijkheid tot inschrijven voor de aangeboden opleidingen   

 

1.5. Andere 

Social media 
Facebook pagina van het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg 
Aantal nieuwe ‘vind ik leuks’: 109 

 

 
2. Samenwerking en consult 

 

2.1. Samenwerking 
 

2.1.1. Overleggroepen van het netwerk palliatieve zorg 

 

 Naam overleggroep  NPZL/WZC Werkgroep MIDDEN (Hoge Vijf Campus – Banneux)   

 

 Doelstelling  Partners bij mekaar brengen en info uitwisselen i.v.m. Palliatieve Zorg   

 Aantal /organisatie leden   15 a 18   

 Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 3 bijeenkomsten  
17/01/2019 
25/04/2019 
26/09/2019 

  

 Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

 • Nieuws uit NPZL, Bachelor proef ergo in een WZC 
• Veranderingen van de uitleenmogelijkheden van de spa, gebruik spa, voor- 

en nadelen 
• Communicatie tijdens de terminale periode van de bewoner 
• Nieuws uit NPZL 
• LEIF 
• Palliatief statuut in WZC 
• Brochure morfine, scopolamine, haldol, midozalam 
• Verhuis NPZL 
• Overzicht vormingen 
• Wilsverklaringen gaan naar 10j 
• VZP moeten bewoners hier klaar voor zijn? Goede info bestrijdt angst bij 

palliatieve patiënten, zo kan palliatieve zorg beter volgens 
verpleegkundigen,  

• Vaker euthanasie? Volgens een studie van NIVEL,  
• Nieuwe locatie voor de vergaderingen van de werkgroep volgend jaar. 

  

 Resultaten van de 
overleggroep 

 Niet resultaat gebonden   

 
 
 

http://www.npzl.be/
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 Naam overleggroep  NPZL/WZC Werkgroep NOORD (WZC Sint-Jan Berchmanstehuis – Hamont-Achel)   

 Doelstelling  Partners bij mekaar brengen en info uitwisselen i.v.m. Palliatieve Zorg   

 Aantal /organisatie leden  9 a 14   

 Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 3 bijeenkomsten  
24/01/2019 
09/05/2019 
03/10/2019 

  

 Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

  Nieuws uit NPZL - Pallion 

 Wilsverklaringen gaan naar 10j 

 Vragen uit de werkgroep 

 Discussie 

 Veranderingen van de uitleenmogelijkheden van de spa, gebruik spa, voor- en 
nadelen 

 Nieuws uit FPZV 

 LEIF 

 Palliatief statuut in WZC 

 Brochure morfine, scopolamine, haldol, midozalam 

 Enquête rol van de ergotherapeut in het palliatieve landschap 

 Verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie 
 

  

 Resultaten van de 
overleggroep 

 Niet resultaat gebonden   

 

 Naam overleggroep  NPZL/WZC Werkgroep ZUID (WZC Puthof - Borgloon)   

 

 Doelstelling  Partners bij mekaar brengen en info uitwisselen i.v.m. Palliatieve Zorg   

 Aantal /organisatie leden   20 a 24   

 Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 3 bijeenkomsten  
10/01/2019 
09/05/2019 
12/09/2019 

  

 Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

  Nieuws uit NPZL 

 An Poulmans: uitleg over euthanasie 

 Verschil tussen palliatieve sedatie en euthanasie 

 Gebruik van de spa: voordelen en nadelen, verandering van 
uitleenmogelijkheden spa 

 Nieuws vanuit FPZV 

 LEIF 

 Palliatief statuut in een WZC 

 Brochure morfine, scopolamine, haldol, midozalam 

 Wilsverklaringen naar 10j 

 Goede info versus angst bij palliatieve patiënten 

 Wat draag bij tot een goede palliatieve zorg in een WZC 
 

  

 Resultaten van de 
overleggroep 

 Niet resultaat gebonden   
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 Naam overleggroep  Werkgroep Palliatieve Support Teams Verpleegkundigen   

 Doelstelling  Ervaringsuitwisseling, versterken van competenties, mekaar inspireren en 
ondersteunen, lerend netwerk 

  

 Aantal /organisatie leden   12   

NAAM ORGANISATIE GEMEENTE NAAM LID 

A.Z. Vesalius Tongeren Gerda Weerelds 

Jessa Ziekenhuis Hasselt 
Marleen Van Overloop 
Lies Vaes 

Maria Ziekenhuis Noord-Limburg Overpelt 
Anja Dries 
Ann Vanbommel 

MS & Revalidatiecentrum Overpelt Marleen Lemmens 

Regionaal Ziekenhuis Sint Trudo Sint-Truiden 
Kurt Vandendooren 
Wendy Thewis 

St. Franciskusziekenhuis Heusden-Zolder Elly Royackers 

Ziekenhuis Maas en Kempen Maaseik Ann Peeten 

Ziekenhuis Oost-Limburg Genk 
Vera Bijnens 
Mieke Deak 

 Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 3 bijeenkomsten 
18/02/2019 
19/04/2019  
07/11/2019 

  

 Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

  Nieuwe voorzitter van de werkgroep 

 Samenwerking met PST Psychologen op de werkvloer 

 Gedeelde vorming:  
 Werkplekleren 
 Euthanasie doorgeslagen 

 Registratie PZ  in ziekenhuizen 
Registratie palliatieve sedatie in de ziekenhuizen 
Werken met referentieverpleegkundigen in het ziekenhuis 

 Netwerknieuws – Federatie nieuws 
Deelname dan de werkgroep: hoe mensen gemotiveerd houden in de 
realiteit van zeer hectische werkomstandigheden. 

 

  

 Resultaten van de 
overleggroep 

 Deskundigheidsbevordering – samenwerking en overleg – inspiratie – lerend netwerk 
Werkplekleren deel II volgt in 2020 
Voorstel tot versmelting met werkgroep PST Psych 

  

 
 

 Naam overleggroep  Werkgroep palliatieve eenheden   

 Doelstelling  Ervaringsuitwisseling, versterken van competenties, mekaar inspireren en 
ondersteunen, lerend netwerk 

  

 Aantal /organisatie leden  4+ NPZL   
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NAAM ORGANISATIE GEMEENTE NAAM LID 

A.Z. Vesalius Tongeren Annemarie Lecoque 

Jessa Ziekenhuis Hasselt Jurgen Breemans 

Maria Ziekenhuis Noord-Limburg Overpelt Angèle Gielen 

Ziekenhuis Oost-Limburg Genk Pierrot Smets 

 Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 2   

 Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

  Implementatie elektronisch dossier 
Palliatieve zorg: toen en nu 
Uitvoering euthanasie door huisarts op de PE 

 Registratie palliatieve sedatie 

 Implementatie PICT in het ziekenhuis 
Hoe omgaan met lang-liggers? 
Omgaan met bloedtransfusies – nierdialyse: kan dit nog in PZ 
Intervisie voor artsen 
Samenwerking met artsen: permanenties 
Stages  

 Communicatie-set rond spirituele zorg: bachelor proef:  Ergotherapie PXL  

 Netwerknieuws - Federatienieuws 

  

 Resultaten van de 
overleggroep 

 Deskundigheidsbevordering – samenwerking en overleg – inspiratie – lerend netwerk 
 

  

 

Naam overleggroep  Ontmoetingsmoment PST – Pallion - NPZL 

Doelstelling  Komen tot een goeie transmurale samenwerking en zorgafstemming  

Aantal /organisatie leden   Els Noels ( NPZL) 
Kristine Jacobs – Linda Symons (Pallion) 
Het voltallige PST 
Medewerkers sociale dienst 

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 11/01/2019 – Universitair Ziekenhuis Leuven 
14/01/2019 – Sint Jans Ziekenhuis ZOL 
02/02/2019 – Ziekenhuis Maas en Kempen 
25/10/2019 – Maria Ziekenhuis Noord Limburg 
 

Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

  Samenstelling teams en  evoluties hierin 

 Taakafbakening en zorgafstemming binnen teams 

 Criteria tot doorverwijzing naar een MBE 

 Ontslag en opname 

 Nazorg in de eerstelijnszorg 

 Samenwerking huisarts en wachtposten 

 Bereikbaarheid van PST en MBE 

 Informatiedoorstroming 

 Procedure en betrokkenheid bij euthanasie en palliatieve sedatie aanvragen 

 Uitvoering van euthanasie door een huisarts in een ziekenhuis 

 Knelpunten en leerpunten 

 Vroegtijdige zorgplanning, expertise op vlak van levenseindevragen bij niet-
palliatieve patiënten 

Resultaten van de 
overleggroep 

 Samenwerking “op maat” gezien elk ziekenhuis zijn identiteit, geschiedenis en werkmethode 
heeft.  
Individueel overleg in partnership zet aan tot wederzijdse afstemming i.f.v. noden en 
behoeften 
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 Naam overleggroep  Werkgroep hogescholen    

 Doelstelling  Het Netwerk heeft een goeie samenwerking uitgebouwd met de PXL en de UC Leuven 
Limburg voor wat betreft het vormingsaanbod palliatieve zorg in de provincie Limburg. 
Doelstelling van deze werkgroep is het aanbod op mekaar blijven afstemmen,  
expertise uit het werkveld (NPZL) en het onderwijs (de hogescholen) samenbrengen 
om de kwaliteit in de zorg aan het bed van de patiënt te verbeteren 

  

 Aantal /organisatie leden  2 + 3 NPZL   

NAAM ORGANISATIE GEMEENTE NAAM LID 

PXL  Hasselt Jan Coel 

UCLL Genk – Leuven Nancy Cannaerts 

NPZL  Hasselt  
Els Noels 
Hilde Lescouhier 
Liesbet Muermans 

 Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 12/9/2019   

 Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

  Evaluatie van het postgraduaat PZ in het UCLL 

 Bespreking postgraduaat PZ in PXL 

 Palliatieve Zorg als thema in het opleidingstraject van toekomstige 
verpleegkundigen 

 Vormingsaanbod NPZL 

  

 Resultaten van de 
overleggroep 

  Afstemming tussen het vormingsaanbod van de hogescholen en het NPZL 

 Verschillen en raakvlakken tussen beide postgraduaten 

 Inhoudelijke en praktische samenwerking tussen hogescholen en het 
werkveld 

  

 
 

 Naam overleggroep  Werkgroep kinesisten   

 Doelstelling  Kinesisten samenbrengen uit diverse werksettings om samen een opleiding te 
ontwikkelen die beantwoordt aan de noden van kinesisten m.b.t. palliatieve zorg 

  

 Aantal /organisatie leden  6    

NAAM ORGANISATIE GEMEENTE NAAM LID 

Zelfstandige kinesist ( thuiszorg ) Lommel Gerdy Haket - Christiaens 

Zelfstandige kinesist ( thuiszorg ) + AXXON Lommel Carla Wittebrood 

Kinesist ( kinesist – palliatieve eenheid ) Hasselt  Krista Jans 

Kinesist ( WZC ) Hasselt Christien Devos 

Kinesist ( WZC ) Hasselt Gerda Beckers 

Zelfstandig Kinesist ( thuiszorg) + FPZV Vilvoorde Nathalie Fobe 

  
Aantal en/of data 

bijeenkomsten  

  
19/02/2019 
25/06/2019 
26/11/2019 
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 Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

  Voorstelling bestaand opleidingsaanbod palliatieve zorg 

 KernopIeiding aanpassen of nieuwe module op maat van kinesisten? 

 Inventarisatie van noden + bepalen van relevante thema’s  

 Lesopbouw + sprekerspool 

 Praktische organisatie: modaliteiten specifiek voor kinesisten 

  

 Resultaten van de 
overleggroep 

 In het najaar 2020 organiseren we een 4 daagse kernopleiding  
Specifiek voor de doelgroep kinesisten 
Op maat van kinesisten 
Ontwikkeld voor en door kinesisten 

  

 Doelgroep  Verpleegkundigen en zorgkundigen in de thuiszorg   

 

 Naam overleggroep  Psycho-emotionele ondersteuning voor artsen  
Ontwikkeling van een nieuwe opleiding 

  

 Doelstelling  Het idee om een verdere verdieping te ontwikkelen voor artsen na hun basisopleiding 
palliatieve zorg ontstond al jaren geleden. Dit jaar zijn we over gegaan naar het zoeken 
van een concretere invulling van dit idee.  
 
Hiervoor vonden een aantal overlegmomenten plaats op volgende data: 

 Mei 2019: Informeel overleg met Hilde Lescouhier over het doel van de 
opleiding 

 27/06/2019: inhoudelijk overleg Mart Knaepen  

 28/08/2019: inhoudelijk overleg met Linda Symons 

 11/10/2019: inhoudelijk overleg met dr. Joke Bossers 
 
In 2019 bekwamen we een consensus over het volgende: 

 een meerdaagse opleiding voor artsen die reeds de basisopleiding volgden of 
reeds geruime tijd actief zijn op palliatief terrein. 

 Inhoudelijk zal het gaan over het leren herkennen van gevoeligheden van de 
patiënt en diens achterban (bv bepaalde leergeschiedenis, belangrijke thema’s 
voor de familie,,…), tools over hoe te leren omgaan met emoties van patiënt en 
familie als arts én toepassingen op de beleving van de arts en diens achtergrond 
en leerervaringen.  

 In deze opleiding zal de arts actief aangezet worden om te reflecteren op 
casussen en z’n eigen functioneren daarin. We proberen de groep daarom niet 
te groot te maken zodat dit een veilig context kan worden waarin artsen kunnen 
delen met elkaar.  

We plannen in 2020 de inhoud concreter te maken met (inhoudelijk overleg met) 
sprekers, zoeken van een locatie,…  

  

 Doelgroep  Artsen en specialisten met ervaring in de palliatieve zorg, die de basisopleiding reeds 
volgden..  

  

 

Naam overleggroep  Ontwikkeling opleiding “ Sterfstijlen” 

Doelstelling  Een opleiding ontwikkelen die hulpverleners helpt om “op maat “ te communiceren met 
patiënten over ziek zijn, afscheid nemen en doodgaan rekening houden met de verschillende 
(sterf- en communicatie) stijlen die er zijn.  

Aantal /organisatie leden  4 
 

NAAM ORGANISATIE GEMEENTE NAAM LID 

Jessa Ziekenhuis Hasselt 
Inge Knaepen (psychologe) 
Magda Vandebroek (psychologe) 

NPZL Hasselt 
Liesbet Muermans  
Els Noels 
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Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

02/04/2019 
09/04/2019 
13/05/2019 (opleiding werd in het Jessa ziekenhuis proef gedraaid) 
09/09/2019 (idem) 
 

Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

  Kennismaking met de sterfstijlen 

 Bespreking bestaand opleidingsaanbod in het PST van het Jessa Ziekenhuis 

 Samenstelling opleidingspakket 

 Opmaak oefeningen a.h.v. beschikbaar educatief materiaal ( DVD) 

Resultaten van de 
overleggroep 

 In het najaar 2020 organiseren we een 3 daagse kernopleiding  over “sterfstijlen” 
 

 

 Naam overleggroep  Werkgroep palliatieve zorg bij personen met een beperking    

 Doelstelling  Deze werkgroep biedt de gelegenheid tot onderling contact, overleg en groei in 
kennis rond palliatieve zorg bij personen met een beperking. Daarnaast is deze 
werkgroep een medium om informatie inzake palliatieve zorg  vanuit Vlaanderen te 
verspreiden binnen Limburg (en omgekeerd). Ze richt zich tot de brede doelgroep van 
hulpverleners die werken met personen met een beperking. 

  

 Aantal /organisatie leden   27 leden   

 Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 2 bijeenkomsten 
03.04.2019 
26.11.2019 

  

 Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

  Werking van de verschillende organisaties  

 Overlopen van studiedagen georganiseerd door het NPZL met bijzondere 
aandacht voor de studiedag “Maurice is palliatief en… hoe bespreek ik dit met 
hem?”, een studiedag voor hulpverleners die werken met personen met een 
beperking. 

 Werking Pallion overlopen  

 Wensboekjes en andere hulpmiddelen voor vroegtijdige zorgplanning 
besproken en uitgewisseld 

 De extra uitdaging van zorgen voor ouderen met een beperking 

  

 Resultaten van de 
overleggroep 

  Afspraak rond uitnodiging voor de studiedag (= kunstwerk van een gast) 

 Volgende bijeenkomst worden uit elke organisatie hulpmiddelen rond 
vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg meegenomen. 

  

 

 Naam overleggroep  Werkgroep psychologen Limburg   

 Doelstelling  Deze werkgroep biedt de gelegenheid tot onderling contact, overleg en groei in kennis 
met betrekking tot relevante thema’s. Daarnaast vormt ze een medium om informatie 
vanuit Vlaanderen inzake palliatieve zorg te verspreiden binnen Limburg en visa versa. 
Ze richt zich tot psychologen verbonden aan de palliatieve support teams, palliatieve 
eenheden en de psychologe van de multidisciplinaire begeleidingsequipe (PALLION). 

  

 Aantal /organisatie leden  15  leden 
 

  

NAAM ORGANISATIE GEMEENTE NAAM LID 

A.Z. Vesalius Tongeren Hoedemakers Lief 

Jessa Ziekenhuis Hasselt Knaepen Inge 

Jessa Ziekenhuis Hasselt Van de Broek Magda 

Maria Ziekenhuis Noord-Limburg Overpelt Vandewaerde Ruth 
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Maria Ziekenhuis Noord-Limburg Overpelt Beckers Esther 

Maria Ziekenhuis Noord-Limburg Overpelt Claes Sigrid 

Maria Ziekenhuis Noord-Limburg Overpelt Kuyken Karlien 

MS & Revalidatiecentrum Overpelt Vanzeir Ellen 

PALLION Hasselt Knaepen Mart 

PALLION Hasselt Claes Brenda 

Regionaal Ziekenhuis Sint Trudo Sint-Truiden Macoy Stephanie 

Regionaal Ziekenhuis Sint Trudo Sint-Truiden Severijns Hilde 

St. Franciskusziekenhuis Heusden-Zolder Vandersloten Goedele 

Ziekenhuis Maas en Kempen Maaseik Margot Haesen 

Ziekenhuis Oost-Limburg Genk Nicolas Timmermans 

 Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 3 bijeenkomsten waaronder 1 ontmoetingsmoment met de PST VPK 
27/02/2019 
22/05/2019, 
07/11/2019 

  

 Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

  De (samen)werking van het eigen team 

 Medicamenteus beleid: functie van de psycholoog 

  

 Resultaten van de 
overleggroep 

  Casusbesprekingen en uitwisseling van ervaring inzake palliatieve zorg en/of 
rouwbegeleiding 

 Overdracht van actualiteit en informatie vanuit het NPZL, PALLION en de 
werkgroep psychologen FPZV  

 Informatie-uitwisseling over literatuur, VTO, relevante thema’s, wetgeving, …  

 Planning ontmoetingsmoment met PST-verpleegkundigen 

 Voorstelling nieuwe werkmaterialen (spel, beeld,…) 

 Therapeutische hardnekkigheid 

 Werkplekleren 
 

  

 
 

Naam overleggroep  Ontmoetingsmoment werkplekleren voor PST’s 

Doelstelling  In de werkgroep voor psychologen kwam de vraag naar voren om een moment te 
organiseren met de voltallige PST-leden om op die manier er een uitgebreider 
vormend moment van te maken. Het doel is om PST’s te inspireren in hun werk met 
nieuwe methodieken en andere werkwijze. Gezien 2 leden uit deze werkgroepen het 
privilege genoten de opleiding van werkplekleren te volgen kozen we ervoor om hen 
voor de andere PST’s dit gedachtegoed uit te leggen en in te oefenen.  

Aantal /organisatie leden  De leden van de twee werkgroepen (psychologen 15 leden) (VPK … leden) 

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 07/11/2019 

Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

  

 
 

Resultaten van de 
overleggroep 

  Toelichting over de methodiek en het aanreiken van vaardigheden 

 Oefeningen rond het herkennen van leerkansen 

 Oefening: van specifiek naar generiek communiceren 

 Oefening over het geven van feedback 
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 Naam overleggroep  Werkgroep thuisverpleegkundigen – VP plus   

 Doelstelling  Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg (NPZL) heeft al enkele jaren een  specifieke 
werking (werkgroepen/studiedagen) voor een aantal doelgroepen. De thuiszorg werd 
voornamelijk bereikt door middel van multidisciplinaire opleidingen of vormingen. 
Recent werd besloten om hier verandering in te brengen en een aanbod specifiek naar 
de thuiszorg toe te maken. Hiervoor zijn we gaan samenwerken met de organisatie VP 
plus gezien zijn een groot bereik hebben binnen Limburg. We hopen dat dit een start 
kan zijn om een breder bereik te krijgen.   

  

 Aantal /organisatie leden  Nog geen vast bestand aan leden.  
Op de eerste werkgroep verwelkomden we 10 personen. 

  

 Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 24/10/2019   

 Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

    

 Resultaten van de 
overleggroep 

  Voorstelling van NPZL + medewerkers 

 Voorstelling van de groep en horen van noden en ervaringen van de VPK 

 Korte uitleg over wilsbeschikkingen (theorie) 

 Toepassingen uit de praktijk 

 Praktische afspraken voor een volgende samenkomst 
 

  

Naam overleggroep  Gesprekstafel coördinatoren vrijwilligers 

Doelstelling  Een van de kernopdrachten van Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg (NPZL) is om 
vrijwilligerswerking te ondersteunen. Het doel van deze gesprektafel is om ervoor te 
zorgen dat de noden en doelen van vrijwilligers in hun specifieke setting ingevuld 
worden en up to date blijven. Op deze manier ontstond eerder al de 
vrijwilligersopleiding palliatieve zorg opdat vrijwilligers basistools in handen hebben op 
de werkvloer.  

Aantal /organisatie leden  
 

9 ingeschrevenen  

NAAM ORGANISATIE NAAM DEELNEMER 

WZC Sint-Jan Berchmans Peeters Hilde 

Kom op Tegen Kanker  Verbraeken Simone 

WZC Cecilia Jacobs Diane 

WZC Ark Van Noé Thijs Anja  

WZC Toermalien Wevers Bernadette 

Present Schelstraete Elisabeth 

WZC Ocura Beringen Vandevenne Greta 

Mariaziekenhuis Overpelt Gielen Angèle 

CM Ketelslegers Heidi 

 
Aantal en/of data 

bijeenkomsten  

  
22/11/2019 geannuleerd  wegens te veel last minute ziektemeldingen. 
Wordt opnieuw georganiseerd in 2020 (25/02/2020) 
 

Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

  Voorstelling van de verschillende werkingen 

 Noden op de werkvloer 
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 Vrijwilligers voor palliatieve patiënten inzetten in WZC’s 
 

Resultaten van de 
overleggroep 

  

 
 

2.1.2. Deelname aan regionale overleggroepen 

 

Naam overleggroep  ELZ Noord-Limburg 

Doelstelling  Doel, missie, visie en waarden van een ELZ bespreken en vastleggen 
Voorstelling & kennismaking kandidaturen voorlopige zorgraad 
ELZ Noord-Limburg wat willen we realiseren? 
Netwerkmoment 

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 28/03/2019 
03/10/2019 (niet aanwezig geweest wegens weinig relevant voor NPZL) 

Resultaten van de 
overleggroep 

 Doel, missie, visie en waarden van een ELZ vastgelegd 
Voorstelling & kennismaking kandidaturen voorlopige zorgraad 
ELZ Noord-Limburg: wat willen we realiseren? 

 

Naam overleggroep  ELZ West-Limburg 

Doelstelling  Doel, missie, visie en waarden van een ELZ bespreken en vastleggen 
Voorstelling & kennismaking kandidaturen voorlopige zorgraad 
ELZ West-Limburg wat willen we realiseren? 
Netwerkmoment 

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 28/02/2019 
26/09/2019 (niet aanwezig geweest wegens weinig relevant voor NPZL) 

Resultaten van de 
overleggroep 

 Doel, missie, visie en waarden van een ELZ vastgelegd 
Voorstelling & kennismaking kandidaturen voorlopige zorgraad 
ELZ West-Limburg: wat willen we realiseren? 
 

Naam overleggroep  ELZ Kemp en Duin 

Doelstelling  Doel, missie, visie en waarden van een ELZ bespreken en vastleggen 
Voorstelling & kennismaking kandidaturen voorlopige zorgraad 
ELZ-Kemp en Duin: wat willen we realiseren? 
Netwerkmoment 

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 12/03/2019 
24/09/2019 (niet aanwezig geweest wegens weinig relevant voor NPZL) 

Resultaten van de 
overleggroep 

 Doel, missie, visie en waarden van een ELZ vastgelegd 
Voorstelling & kennismaking kandidaturen voorlopige zorgraad 
ELZ-Kemp en Duin: wat willen we realiseren? 

 

Naam overleggroep  ELZ Oost-Limburg 

Doelstelling  Doel, missie, visie en waarden van een ELZ bespreken en vastleggen 
Voorstelling & kennismaking kandidaturen voorlopige zorgraad 
ELZ-Oost-Limburg wat willen we realiseren? 
Netwerkmoment 

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 20/03/2019 

Resultaten van de 
overleggroep 

 Doel, missie, visie en waarden van een ELZ vastgelegd 
Voorstelling & kennismaking kandidaturen voorlopige zorgraad 
ELZ-Oost-Limburg: wat willen we realiseren? 
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Naam overleggroep  ELZ Haspengouw 

Doelstelling  Doel, missie, visie en waarden van een ELZ bespreken en vastleggen 
Voorstelling & kennismaking kandidaturen voorlopige zorgraad 
ELZ-Haspengouw wat willen we realiseren? 
Netwerkmoment 

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 28/03/2019 
 

Resultaten van de 
overleggroep 

 Doel, missie, visie en waarden van een ELZ vastgelegd 
Voorstelling & kennismaking kandidaturen voorlopige zorgraad 
ELZ-Haspengouw: wat willen we realiseren? 

 

Naam overleggroep  ELZ Maasland 

Doelstelling  Doel, missie, visie en waarden van een ELZ bespreken en vastleggen 
Voorstelling & kennismaking kandidaturen voorlopige zorgraad 
ELZ-Maasland wat willen we realiseren? 
Netwerkmoment 

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 16/09/2019  
19/12/2019 (niet aanwezig geweest wegens weinig relevant voor NPZL) 

Resultaten van de 
overleggroep 

 Doel, missie, visie en waarden van een ELZ vastgelegd 
Voorstelling & kennismaking kandidaturen voorlopige zorgraad 
ELZ-Maasland: wat willen we realiseren? 

 

Naam overleggroep  Zorgpad Frailty – Noord-Limburg 

Doelstelling  Komen tot een zorgpad voor de frailty patiënt, betere afstemming transmurale zorg. 

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 22/01/2019 
26/02/2019 
19/09/2019 
21/11/2019 

Resultaten van de 
overleggroep 

 Uitgewerkt zorgpad zodat de transmurale samenwerking tussen ziekenhuis en thuiszorg 
beter met elkaar is afgestemd. 
Het zorgpad is online gebracht door LISTEL 

 

Naam overleggroep  Regionale Zorgzones in Limburg – LOGO, SPIL, LIGANT, LISTEL, PALLION en NPZL 

Doelstelling  Bepalen gemeenschappelijke doelstellingen,, realiseren gemeenschappelijke huisvesting 
Gezamenlijke nieuwsbrief? 

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 02/05/2019 
06/05/2019 
21/06/2019 
01/10/2019 
23/11/2019 

Resultaten van de 
overleggroep 

 Gezamenlijke huisvesting in het Provinciehuis van Hasselt 
LOGO, Overlegplatform GGZ, LIGANT, LISTEL, PALLION, NPZL 
Praktische afspraken huishoudelijke regelingen 
Housewarming op 05/08/2019 

 

Naam overleggroep  Coördinerend Overleg NPZL - LISTEL en PALLON 

Doelstelling  Uitwisselen van informatie en het maken van praktische afspraken rond de samenwerking 
van de verschillende diensten.  
Uitwisselen van informatie rond inhoudelijke werking.  
Maken van afspraken omtrent gemeenschappelijke projecten.  
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Bespreken van beleidsmatige thema’s. 

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 12/02/2019 
21/08/2019  
20/09/2019 

Resultaten van de 
overleggroep 

 Info uitwisseling ELZ, RZZ, huishoudelijke afspraken 

 

Naam overleggroep  Coördinerend Overleg NPZL - PALLON 

Doelstelling  Het Netwerk en PALLION werken inhoudelijk nauw samen. Tijdens dit overleg stroomt 
informatie van beide diensten naar mekaar door.  
Knelpunten en beleidsmatige thema’s worden besproken, gezamenlijke activiteiten worden 
op mekaar afgestemd en noden en behoeften vanuit het werkveld gesignaleerd.  

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 03/05/2019 
17/05/2019 
21/06/2019 
06/09/2019 
27/09/2019 
11/10/2019 
08/11/2019 
25/11/2019 
02/12/2019 

Resultaten van de 
overleggroep 

 Info uitwisseling ELZ, RZZ, vorming op maat, noden uit het veld, inhoud symposia, beleid 
FPZV, oprichting intervisiegroep artsen, werkgroep psychiatrie,  

 

Naam overleggroep  Brainstorm ‘Noden uit het veld’ NPZL - PALLON 

Doelstelling  Brainstormen rond : Waar lopen de deskundigen tegenaan in het werkveld? Wat maakt jullie 
werk moeilijk omdat er te weinig kennis en kunde is rond bepaalde thema’s in palliatieve 
zorg?  

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 24/01/2019 

Resultaten van de 
overleggroep 

 Twee hoofdthema’s om mee te werken in de symposia van 2019 – 2020. 
Natuurlijk overlijden – heeft lijden nog plaats in onze samenleving 
Verschillende visies over de aanpak van zorg aan het levenseinde in een team  

 

Naam overleggroep  Verhuisteam NPZL - LISTEL en PALLON 

Doelstelling  Praktische afspraken gezamenlijke verhuis 

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 26/04/2019 
21/05/2019 
28/05/2019 

Resultaten van de 
overleggroep 

 Gezamenlijke verhuis op 03/06/2019 en 04/06/2019 naar het Provinciehuis in Hasselt 
Vernieuwing gezamenlijk kopieertoestel en telefooncentrale 

 

2.1.3. Deelname aan regio-overschrijdende overleggroepen 

 

 Naam overleggroep  Zorg aan Zet – Avonden van de Zorg   

 Doelstelling  Debatavond in de Agora van UHasselt. In elke provincie konden  hulpverleners en 
burgers onder professionele begeleiding verdiepend met elkaar in debat gaan over 
ideeën en acties om de beleidsuitdagingen concreet aan te pakken.  
Vanuit NPZL het belang van goede palliatieve zorg als thema op de kaart zetten. 

  

 Aantal /organisatie leden  +/- 70   
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 Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 26/03/2019    

 Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

 Debatavond over de organisatie van de zorg. Debat over reeds geclusterde thema’s uit 
voorgaande debatten. 

  

 Resultaten van de 
overleggroep 

 De input van de Avonden van de Zorg wordt samengevat in een dossier dat op 9 mei 
presenteert wordt aan de politici en beleidsmakers. 
 

  

 Naam overleggroep  Regionale Zorgzone – Agentschap Zorg en Gezondheid   

 Doelstelling  Kickoff van de Regionale Zorgzone – indeling van de zones – indienen pilootproject   

 Aantal /organisatie leden  20   

 Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 25/04/2019  
24/09/2019 

  

 Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

 Kader van de pilootprojecten – indeling van de zones - indienen pilootprojecten - 
timing 

  

 Resultaten van de 
overleggroep 

 Deelnemers weten hoe de zones getrokken zijn, hoe ze een pilootproject kunnen 
indienen. 

  

 

 Naam overleggroep  Sjabloon Jaarverslag PN en PSV  – op vraag van Agentschap Zorg en Gezondheid   

 Doelstelling  Feedback geven op het aangepaste sjabloon van het jaarverslag zodat dit kan gebruikt 
worden voor het jaarverslag van 2019 

  

 Aantal /organisatie leden  4   

 Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 18/11/2019   

 Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

 Aangepast sjabloon van het jaarverslag van de palliatieve netwerken   

 Resultaten van de 
overleggroep 

 Feedback i.v.m. het aangepaste sjabloon   

 

2.2. Consult 

 

 
3. Deskundigheidsbevordering 

 
Wanneer dezelfde vorming/training/opleiding verschillende dagen werd gegeven, mogen deze dagen ‘geclusterd’ worden  
bv. opleiding A, gegeven op dagen B,C,D met totaal van E-aantal deelnemers  
 

3.1. Opleidingsaanbod van het netwerk palliatieve zorg) 

 

 Naam opleiding  Intervisie referentie-artsen  Hasselt – met financiering van KOTK   

 Doelstelling  Het bespreekbaar maken van casussen inzake palliatieve zorg waarbij de huisarts nood 
heeft aan intervisie. 
Het verhogen van de deskundigheid van de betrokken artsen. 
Zicht krijgen welke opleidingsnoden er zijn bij huisartsen rond palliatieve zorg. 
Het bespreken van de casussen van palliatieve zorg in al zijn facetten is een verrijking 
voor de globale praktijkvoering van de arts. In eerste instantie voor de optimalisering 
van de begeleiding van de eigen palliatieve patiënten, in de tweede plaats ook voor 
chronische patiënten. Het geeft de gelegenheid aan de deelnemende arts om de eigen 
visies en handelingen inzake palliatieve zorg te toetsen. 

  

 Aantal deelnemers  10   
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 Aantal en/of data 
bijeenkomsten 

 5 bijeenkomsten 
20/02/2019  
24/04/2019 
19/06/2019 (geannuleerd) 
16/10/2019 
18/12/2019. 
 

  

 Duur opleiding   2u per sessie   

 Naam lesgever(s)  Intervisor Dhr. Jan Coel   

 Doelgroep  Artsen   

 

Naam opleiding  Intervisie referentie-artsen  Sint-Truiden 

Doelstelling  Het bespreekbaar maken van casussen inzake palliatieve zorg waarbij de huisarts nood heeft 
aan intervisie. 
Het verhogen van de deskundigheid van de betrokken artsen. 
Zicht krijgen welke opleidingsnoden er zijn bij huisartsen rond palliatieve zorg. 
Het bespreken van de casussen van palliatieve zorg in al zijn facetten is een verrijking voor de 
globale praktijkvoering van de arts. In eerste instantie voor de optimalisering van de 
begeleiding van de eigen palliatieve patiënten, in de tweede plaats ook voor chronische 
patiënten. Het geeft de gelegenheid aan de deelnemende arts om de eigen visies en 
handelingen inzake palliatieve zorg te toetsen. 

Aantal deelnemers  15 

Aantal en/of data 
bijeenkomsten 

 5 bijeenkomsten 
20/03/2019 
15/05/2019 
12/06/2019 
25/09/2019 
27/11/2019 

Duur opleiding   2u per sessie 

Naam lesgever(s)  / 

Doelgroep  Artsen 

 

 Naam opleiding  Pijn- & symptoomcontrole – met financiering van KOTK   

 Doelstelling  Pijn- en symptoomcontrole aanleren aan verpleegkundigen   

 Aantal deelnemers  Geannuleerd omwille van te weinig inschrijvingen   

 Duur opleiding   6,5 dagen   

 Naam lesgever(s)  -   

 Doelgroep  verpleegkundigen   

 

 Naam opleiding  Avondsymposium contextuele zorg : inleiding in de palliatieve zorg   

 Doelstelling  Algemene inleiding in de contextuele zorg   

 Aantal deelnemers  Geannuleerd omwille van te weinig inschrijvingen   

 Duur opleiding   2u   

 Naam lesgever(s)  -   

 Doelgroep  Multi disciplinair   
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 Naam opleiding  Avondsymposium contextuele zorg : bemiddeling bij families in de Palliatieve 
situaties 

  

 Doelstelling  Hoe omgaan met families in crisis?   

 Aantal deelnemers  42   

 Duur opleiding   2u   

 Naam lesgever(s)  Dhr. Vanassche Vital   

 Doelgroep  multidisciplinair   

 

 Naam opleiding  Avondsymposium contextuele zorg :  aandacht voor het gezin   

 Doelstelling  Inzichten krijgen in de familiale loyaliteiten bij gezinnen met een palliatief gezinslid    

 Aantal deelnemers  14   

 Duur opleiding   2u   

 Naam lesgever(s)  Mevr. Bruggen Lut   

 Doelgroep  Multidisciplinair 
 

  

 Naam opleiding  Avondsymposium contextuele zorg :  vergeten verdriet   

 Doelstelling   Inzichten krijgen in verdriet dat al lang niet meer “gezien” , maar wel nog gevoeld 
wordt 

  

 Aantal deelnemers  19   

 Duur opleiding   2u   

 Naam lesgever(s)  Mevr. Vijfeijken Liese   

 Doelgroep  Multidisciplinair 
 
 

  

 Naam opleiding  Contextuele zorg : parentificatie (1
ste

 x)   

 Doelstelling  Inzichten krijgen in de familiale loyaliteiten bij gezinnen met een palliatief gezinslid    

 Aantal deelnemers  15   

 Duur opleiding   6.5u   

 Naam lesgever(s)  Mevr. Vijfeijken Liese   

 Doelgroep  Multidisciplinair   

      

 Naam opleiding  Contextuele zorg :  parentificatie (wegens succes 2
de

 x)   

 Doelstelling  Inzichten krijgen in de familiale loyaliteiten bij gezinnen met een palliatief gezinslid   

 Aantal deelnemers  15   

 Duur opleiding   6.5u   

 Naam lesgever(s)  Mevr. Vijfeijken Liese   

 Doelgroep  Multidisciplinair 
 

  

 



Jaarverslag 2019 PN/PSV NPZL - pagina 36 van 55 

 Naam opleiding  Opleiding vrijwilligers in de palliatieve zorg   

 Doelstelling  Deze opleiding richt zich tot vrijwilligers die reeds werkzaam zijn in de palliatieve 
zorgsector en vrijwilligers met een bijzondere interesse in de palliatieve zorg, die 
plannen vrijwilligerswerk te gaan doen. Deze opleiding heeft tot doel hen een grondig 
basiskader aan te reiken. De deelnemers zijn na deze basisopleiding in staat om 
(pijn)symptomen te herkennen en te communiceren, verzorgingstechnieken en 
comfortpositioneringen toe te passen, zij hebben gespreksvaardigen en 
communicatietools geleerd. Zij kunnen in frequent voorkomende situaties een warme 
zorg voeren voor patiënt en zijn omgeving en hen begeleiden in de verschillende 
niveaus van palliatieve zorg (fysiek, psychologisch, spiritueel en sociaal) en in het 
levenseinde.  Ze weten dat deze zorg aanvullend is in een multidisciplinair kader en zij 
een signalerende functie hebben in de palliatieve zorg. 
 
Behandelde thema’s: 

 Kennismaking  

 Wat is palliatieve zorg? Begrippenkader 

 Pijn, pijnbehandeling en comfort 

 Verzorgingstechnieken 

 Communicatie, actief luisteren, omgaan in waarheid 

 Complementaire zorg, emotionele zorg, rouwzorg 

 Zingeving en spiritualiteit 

 Zorg voor jezelf 

 Deontologie, beroepsgeheim, ethiek 

 Rechten, plichten en statuut van de vrijwilliger 

 Taken van de vrijwilliger, plaats in het team 

 Waar kan je terecht? Info uit het werkveld 

 Afscheid en versnaperingen 
 

  

 Aantal deelnemers  10 deelnemers   

 Duur opleiding   7 maandagen van 13u-16u30. Totaal van 21u 
11/02/2019 
18/02/2019 
25/02/2019 
11/03/ 2019 
18/03/2019 
25/03/2019 
01/04/2019       

  

 Naam lesgever(s)   Mevr. Henderickx Irène, vormingsmedewerker PALLION 

 Mevr. Knaepen Mart, psycholoog PALLION 

 Mevr. Trippas Kim, netwerkpsycholoog NPZL 

 Dhr. Knippenberg Mario, vormingsmedewerker Vormingplus Limburg 

 Mevr. Greta Vandevenne, coördinator zorg en kwaliteit Ocura 
Woonzorgcentrum 

  

 Doelgroep  Vrijwilligers in palliatieve zorg of personen die aan de slag willen als vrijwilliger in 
palliatieve zorg 

  

 

 Naam opleiding  Palli-topics: Palliatieve thema’s in de thuiszorg – Pijn en symptoomcontrole: is dat 
mijn taak? 

  

 Doelstelling  De doelstelling van de Palli-topics is het uitwisselen van informatie en ervaringen, 
noden kenbaar maken, bevorderen van samenwerking in de thuiszorg en 
deskundigheidsbevordering. Een Palli-topic bestaat uit twee delen. Het eerste deel 
bestaat uit een korte vorming. Er wordt door ons een spreker voorzien rond een 
bepaald thema. Vervolgens wordt op interactieve wijze (bijvoorbeeld: casuïstiek, 
stellingen,…) verder rond het thema gewerkt. 
Deze editie van de Palli-topics kozen we voor het thema: Pijn en symptoomcontrole & 

  



Jaarverslag 2019 PN/PSV NPZL - pagina 37 van 55 

Communicatie met de arts, specifiek voor de thuiszorg.  
 

 Aantal deelnemers  Totaal van 92 deelnemers    

 Duur opleiding   Deze opleiding werd 4x aangeboden in verschillende regio’s in Limburg. Deze gingen 
door op dinsdag namiddagen van 13u30-16u (totaal 2.5u) 

 07/10/2019 in WZC Immaculata (Pelt) (deze editie werd geannuleerd wegens te 
weinig respons) 

 22/10/2019 in  GC Ter Kommen (Hoeselt) 

 12/11/2019 in GCOC Oosterhof (Lummen) 

 26/11/2019  in CC Maasmechelen (Maasmechelen) 

  

 Naam lesgever(s)   Mevr. Henderickx  Irène, vormingsmedewerker PALLION 

 Mevr. Trippas Kim, netwerkpsycholoog NPZL 

  

 Doelgroep  Verpleegkundigen en zorgkundigen in de thuiszorg   

 

 Naam opleiding  Psycho-emotionele ondersteuning voor artsen  
Ontwikkeling van een nieuwe opleiding 

  

 Doelstelling  Het idee om een verdere verdieping te ontwikkelen voor artsen na hun basisopleiding 
palliatieve zorg ontstond al jaren geleden. Dit jaar zijn we over gegaan naar het zoeken 
van een concretere invulling van dit idee.  
 
Hiervoor vonden een aantal overlegmomenten plaats op volgende data: 

 Mei 2019: Informeel overleg met Hilde Lescouhier over het doel van de 
opleiding 

 27/06/2019: inhoudelijk overleg Mart Knaepen  

 28/08/2019: inhoudelijk overleg met Linda Symons 

 11/10/2019: inhoudelijk overleg met dr. Joke Bossers 
 
In 2019 bekwamen we een consensus over het volgende: 

 een meerdaagse opleiding voor artsen die reeds de basisopleiding volgden of 
reeds geruime tijd actief zijn op palliatief terrein. 

 Inhoudelijk zal het gaan over het leren herkennen van gevoeligheden van de 
patiënt en diens achterban (bv bepaalde leergeschiedenis, belangrijke thema’s 
voor de familie,,…), tools over hoe te leren omgaan met emoties van patiënt en 
familie als arts én toepassingen op de beleving van de arts en diens achtergrond 
en leerervaringen.  

 In deze opleiding zal de arts actief aangezet worden om te reflecteren op 
casussen en z’n eigen functioneren daarin. We proberen de groep daarom niet 
te groot te maken zodat dit een veilig context kan worden waarin artsen kunnen 
delen met elkaar.  

 
We plannen in 2020 de inhoud concreter te maken met (inhoudelijk overleg met) 
sprekers, zoeken van een locatie,…  
 

  

 Doelgroep  Artsen en specialisten met ervaring in de palliatieve zorg, die de basisopleiding reeds 
volgden..  

  

 

 Naam opleiding  Multidisciplinaire kernopleiding palliatieve zorg   

 Doelstelling  Cursisten basiscompetenties in palliatieve zorg laten verwerven door:  

 hen te laten kennismaken met de kern van palliatieve zorg 

 hen kennis en vaardigheden aan te reiken i.v.m. palliatieve zorg 

 hen uit te nodigen tot persoonlijke reflectie om de kwaliteit van de palliatieve 
zorgverlening te verbeteren 
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Behandelde thema’s  

 Inleiding in palliatieve zorg 

 Pijn- en symptoomcontrole 

 Contextuele hulpverlening 

 Kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg 

 Communicatie 

 Ethisch reflecteren op de grens van leven en dood 

 Spirituele zorg 

 Complementaire vormen van zorg  

 Rouwzorg  

 Zorg voor jezelf als hulpverlener 

 Aantal deelnemers  46   

 Duur opleiding   Voorjaar 2019: 42 uren 
29/01/2019 
12/02/2019 
26/02/2019 
12/03/2019 
26/03/2019 
23/04/2019 
07/05/2019 
 
Najaar 2019: 42 uren 
10/09/2019 
24/09/2019 
08/10/2019 
22/10/2019 
05/11/2019 
19/11/2019 
03/12/2019 

  

 Naam lesgever(s)   Mevr. Els Noels & Mevr. Heidi Jans 

 dr. Bossers Joke 

 Mevr. Grossard Wendy 

 Dhr. Baerten Herman 

 Mevr. Broeckx Jeannine 

 Mevr. Knaepen Mart 

 Mevr. Vanaeken Nathalie 

 Mevr. Knaepen Inge 

 Dhr. Coel Jan 

 dr. Stulens Jan 

 Dr. Desmet Marc 

 Mevr. Vijfeijken Liese 

 Mevr. Verthriest Gerkhe 

 Mevr. Henderickx Irène 

 Mevr. Cornette Katrien 

 Mevr. Hageman Ellen 

 Mevr. van den Bosch Lut  

 Mevr. Appermans Trudie 

  

 Doelgroep  Alle hulpverleners die zich inzetten voor palliatieve zorg en werkzaam zijn:  
aan huis, in een ziekenhuis, een woonzorgcentrum, een voorziening voor personen 
met een beperking, een psychiatrisch verzorgingstehuis of ziekenhuis,… 
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 Naam opleiding  Aromatherapie in palliatieve zorg   

 Doelstelling   Aromatherapie kan een belangrijke ondersteuning bieden in palliatieve zorg om 
het comfort en het welbevinden van een palliatieve patiënt te verbeteren.  

 In deze praktische workshop maken deelnemers kennis met de oliën en de vele 
toepassingsgebieden.  

 Men leert hoe men ze op een veilige manier kan gebruiken in de palliatieve zorg. 

  

 Aantal deelnemers  24   

 Duur opleiding   3,5 u   

 Naam lesgever(s)  Mevr. Hageman Ellen   

 Doelgroep  Multidisciplinair   

 

3.2. Opleidingsaanbod in samenwerking 
 

 

 Naam opleiding  Basisopleiding: palliatieve zorg en levenseinde voor artsen. 
 

  

 In samenwerking met…  In samenwerking met UHasselt en Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen   

 Doelstelling  De opleiding richt zich tot huisartsen en specialisten die hun basiskennis van 
palliatieve zorg willen vergroten. Deelnemers zijn na de basisopleiding in staat 
palliatieve situaties tijdig te herkennen, het gesprek hierover te voeren en de 
terminale fase aan te kaarten. Zij kunnen in frequent voorkomende situaties een 
goede pijn- en symptoomcontrole voeren en de patiënt en zijn omgeving begeleiden in 
de verschillende niveaus van palliatieve zorg (fysiek, psychologisch, spiritueel, en 
sociaal) en het levenseinde. Ze weten deze zorg in een multidisciplinair kader in te 
vullen en daar waar nodig bijkomende expertise te verkrijgen. 
 
UHasselt: logistieke en organisatorische ondersteuning 
NPZL en FPZV: verantwoordelijk voor inhoud 
 
Behandelde thema’s 

 Inleidende begrippen palliatieve zorg 

 Begrippenkader 

 Van Cure naar Care 

 Overzicht aanbod palliatieve zorg landschap 

 Inleiding zorgethiek en palliatieve zorg 

 Workshop: Reflectie over casussen vanuit een ethisch kader 

 Pijncontrole 

 Pijntypes, opioïdengebruik, conversietabel, doorbraakpijn,… 

 Workshop: Interactieve oefensessie aan de hand van 
meerkeuzevragen 

 Symptoomcontrole 

 Respiratoire en gastro-intestinale symptomen 

 Angst en depressie 

 Laatste levensdagen, basisprincipes spuitaandrijver en palliatieve 
sedatie 

 Communicatie in palliatieve zorg 

 Vroegtijdige zorgplanning: zorgdoelen en zorgnoden 

 De PICT schaal 

 Communicatie in palliatieve zorgsituaties 

 Workshop: Hoe omgaan met concrete situaties? (met simulanten) 

 Workshop: Hoe documenten en procedures correct hanteren? 
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 De context van de patiënt & spirituele zorg 

 Hoe omgaan met moeilijke vragen en foutieve verwachtingen, de 
“druk” van de familie, morele distress. 

 Hoe omgaan met zingevings- en existentiële vragen? 

 Euthanasie 

 De plaats van euthanasie in ons zorglandschap 

 Zorgvuldigheid en uitvoering 

 Workshop: integratie van de opleiding door middel van casuïstiek 
 

 Duur opleiding   6 daagse opleiding van 9u-16u. Totaal van 36u 
13/10/2018 
17/11/2018 
09/02/2019 
16/03/2019 
27/04/2019 

  

 Naam lesgever(s)   dr. Ghijsebrechts Gert, huisarts, CRA-arts, voorzitter NPZL 

 Prof. dr. Broeckaert Bert, ethicus en godsdienstwetenschapper 

 Dr. Menten Johan, coördinator palliatieve zorg UZLeuven 

 Prof. dr Pinxten Wim, assistent professor medische ethiek UHasselt 

 dr. Stulens Jan, huisarts, CRA-arts, equipearts PALLION 

 dr. Bossers Joke, huisarts, PST-arts Jessaziekenhuis, equipearts PALLION 

 Dhr. Coel Jan, coördinator postgraduaat palliatieve zorg PXL 

 dr. Desmet Marc, arts palliatieve eenheid Jessa Ziekenhuis Hasselt 

 Dhr. Robijn Lenzo, PhD-onderzoeker bij End-of-Life Care Research Group VUB 

 Dr. Huysmans Gert, Voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, huisarts 

 dr. Lucas Ceulemans Lucas, huisarts, equipearts Palliatief Netwerk Mechelen 

 dr. Debaene Luc, huisarts, lid van communicatievaardigheden team 
UAntwerpen 

 Mevr. Knaepen Inge, PST-psycholoog Jessa Ziekenhuis Hasselt 

 Dhr. Verstaen Alexander, research coördinator Federatie Palliatieve Zorg 
Vlaanderen, oprichter centrum Perennis.  

 Mevr. Symons Linda, deskundige palliatieve zorg PALLION 

 Mevr. Joris Els, deskundige palliatieve zorg PALLION 

 Mevr. Jacobs Kristien, deskundige palliatieve zorg PALLION 

 Dhr. Langens Stefan, deskundige palliatieve zorg PALLION 
 

  

 Doelgroep  Huisartsen en specialisten die hun basiskennis van palliatieve zorg willen vergroten   

 Aantal deelnemers  57 deelnemers   

 

 Naam opleiding  Opleiding vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie   

 In samenwerking met…  Expertisecentrum Contact – Expertisecentrum Vlaanderen – sTimul – Federatie PZ 
Vlaanderen 

  

 Doelstelling + thema’s   Het belang erkennen van vroegtijdige zorgplanning.  

 Weten wat specifiek is in het gesprek met mensen met dementie.  

 Communicatievaardigheden ontwikkelen om het gesprek vroegtijdige 
zorgplanning te voeren.  

 Beschikbare hulpmiddelen leren gebruiken die, indien nodig, het gesprek kunnen 
ondersteunen.  

 In de beleving van een bewoner gaan staan om anders te leren kijken naar kansen 
om goede zorg te bieden.  

 Alert zijn voor de “kleine momenten” in de dagelijkse zorg en deze aanwenden 
voor een gesprek VZP.  

 Stappen zetten tot een plan van aanpak in de eigen voor-ziening en de nodige 
partners hierin betrekken.  
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 De richtlijn vroegtijdige zorgplanning voor personen met dementie leren hanteren 
en toepassen.  

 Duur opleiding   19/09/2019 
24/10/2019 
08/11/2019(sTimul) 
12/12/2019 
= 24,5 uren 

  

 Naam lesgever(s)   Mevr. Noels Els 

 Mevr. Vandevenne Greta 

 Mevr. Moors Katrien 

 Mevr. Laevers Ingrid 

  

 Doelgroep  Iedereen die binnen het woonzorgcentrum het mandaat, de ruimte en de tijd krijgt om 
het gesprek vroegtijdige zorgplanning bij perso-nen met dementie aan te gaan en in de 
uitbouw hiervan in de eigen organisatie ondersteund wordt door zijn leidinggevende 
en directie 

  

 Aantal deelnemers  Opleiding werd GEANNULEERD o.w.v. te weinig inschrijvingen   

 

3.3. Opleidingen op maat 

 

 Thema opleiding  Inleiding Palliatieve Zorg    

 In samenwerking met…  Thuishulp Limburg VZW   

 Datum dd/mm/jjjj   15/01/2019 
22/01/2019 
24/01/2019 
29/01/2019 
05/02/2019 
12/02/2019 
19/02/2019 
21/02/2019 
12/03/2019 
14/03/2019 
19/03/2019 
26/03/2019 
02/04/2019 

  

 Naam lesgever(s)   Mevr. Henderickx Irène 

 Mevr. Grossard Wendy 

 Mevr. Vanaeken Nathalie 

  

 Doelgroep  Verzorgenden   

 Aantal deelnemers  15-20   

 

 Thema opleiding  Inleiding Palliatieve Zorg   

 In samenwerking met…  Familiehulp   

 Datum dd/mm/jjjj   26/02/2019   

 Naam lesgever(s)  Mevr.  Henderickx Irène   

 Doelgroep  Verzorgenden in de thuiszorg   

 Aantal deelnemers  15   
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 Thema opleiding  Psycho-sociale aspecten in palliatieve zorg   

 In samenwerking met…  Familiehulp   

 Datum dd/mm/jjjj   26/2/2019   

 Naam lesgever(s)  Mevr. Henderickx Irène   

 Doelgroep  Verzorgenden in de thuiszorg   

 Aantal deelnemers  15   

 

 Thema opleiding  Zorg voor de zorgenden   

 In samenwerking met…  Familiehulp   

 Datum dd/mm/jjjj   29/04/2019   

 Naam lesgever(s)  Mevr. Henderickx Irène   

 Doelgroep  Verzorgenden in de thuiszorg   

 Aantal deelnemers  15   

 

 Thema opleiding  Inleiding Palliatieve Zorg    

 In samenwerking met…  WZC De Vierde Wand   

 Datum dd/mm/jjjj   09/04/2019 
30/04/2019 

  

 Naam lesgever(s)  Mevr. Henderickx Irène   

 Doelgroep  Multidisciplinair   

 Aantal deelnemers  25   

 

Thema opleiding  Inleiding Palliatieve Zorg   

In samenwerking met…  OCMW Heusden-Zolder   

Datum dd/mm/jjjj   09/05/2019   

Naam lesgever(s)  Mevr. Irène Henderickx   

Doelgroep  Studenten   

Aantal deelnemers  13   

 

Thema opleiding  Pijn en symptoomcontrole   

In samenwerking met…  WZV Heuvelheem   

Datum dd/mm/jjjj   14/05/2019   

Naam lesgever(s)  Mevr. Grossard Wendy   

Doelgroep  Verpleegkundigen   

Aantal deelnemers  10   
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Thema opleiding  Inleiding Palliatieve Zorg   

In samenwerking met…  Praatcafé dementie vergeet-me-nietje   

Datum dd/mm/jjjj   28/05/2019   

Naam lesgever(s)  Mevr. Henderickx Irène   

Doelgroep  Bevolking   

Aantal deelnemers  20   

 

Thema opleiding  Inleiding Palliatieve Zorg   

In samenwerking met…  Landelijke Thuiszorg   

Datum dd/mm/jjjj   26/09/2019   

Naam lesgever(s)  Mevr. Vanaeken Nathalie   

Doelgroep  Studenten   

Aantal deelnemers  13   

 

Thema opleiding  Vocht en voeding (2)   

In samenwerking met…  WZC Corsala   

Datum dd/mm/jjjj   09/09/2019 
03/10/2019 

  

Naam lesgever(s)  Mevr.  Henderickx Irène   

Doelgroep  Multidisciplinair   

Aantal deelnemers  +40   

 

Thema opleiding  Communicatie met de palliatieve patiënt en de naasten   

In samenwerking met…  OCMW Diepenbeek   

Datum dd/mm/jjjj   01/10/2019   

Naam lesgever(s)  Mevr. Henderickx Irène   

Doelgroep  Verzorgenden in de thuiszorg   

Aantal deelnemers  20   

 

Thema opleiding  Inleiding Palliatieve Zorg (2)   

In samenwerking met…  Familiehulp   

Datum dd/mm/jjjj   24/09/2019 
30/09/2019 

  

Naam lesgever(s)  Mevr. Henderickx Irène   

Doelgroep  Verzorgenden in de thuiszorg   

Aantal deelnemers  15   
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Thema opleiding  Psychosociale aspecten in palliatieve zorg (2)   

In samenwerking met…  Familiehulp   

Datum dd/mm/jjjj   24/09/2019 
30/09/2019 

  

Naam lesgever(s)  Mevr. Henderickx Irène   

Doelgroep  Verzorgenden in de thuiszorg   

Aantal deelnemers  15   

 

Thema opleiding  Kinderen en jongeren betrekken in palliatieve zorg (2)   

In samenwerking met…  Familiehulp   

Datum dd/mm/jjjj   07/11/2019 
12/11/2019 

  

Naam lesgever(s)  Mevr. Vanaeken Nathalie   

Doelgroep  Verzorgenden in de thuiszorg   

Aantal deelnemers  15   

 

Thema opleiding  Zingeving en spiritualiteit   

In samenwerking met…  CM zorgend vrijwilligerswerk   

Datum dd/mm/jjjj   21/11/2019   

Naam lesgever(s)  Mevr. Henderickx Irène   

Doelgroep  Vrijwilligers   

Aantal deelnemers  25   

 

Thema opleiding  Inleiding Palliatieve Zorg   

In samenwerking met…  Seniorenwerking Bilzen   

Datum dd/mm/jjjj   10/12/2019   

Naam lesgever(s)  Mevr. Henderickx Irène   

Doelgroep  Senioren   

Aantal deelnemers  15 - 20   

 

3.4. Studiedagen, symposia, congressen 
 

 Studiedag: dag van samenkomst waarop men zich bezighoudt met de studie van een speciaal onderwerp, al dan niet in 
universitair verband. 
Symposium: wetenschappelijke bijeenkomst ter bespreking van een bepaald onderwerp waaraan een hele dag gewijd 
wordt. 
Congres: (internationale) vergadering ter behandeling van wetenschappelijke en andere onderwerpen). 
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 Onderwerp  Studiedag: Over-Lijden   

 In samenwerking met…  /   

 Behandelde thema’s  Het naderen van het levenseinde van een geliefde, familielid of patiënt kan heel wat 
teweegbrengen bij hemzelf, zijn omgeving én hulpverleners. Hoe zijn we geneigd 
hierop te reageren, wat verklaart dat gedrag en hoe kunnen we het dus begrijpen? 
Vaak hebben we geleerd om moeilijke ervaringen, zoals bijvoorbeeld “lijden”, uit de 
weg te gaan. We ervaren dit als iets verstorend, waar we snel komaf mee willen 
maken. Ook in de palliatieve zorg merken we dit op. Een overlijden wordt als heftig of 
confronterend ervaren waardoor we mogelijks voorbij gaan aan wat dit over)lijden 
inhoudt en willen we het zo snel mogelijk de kop indrukken. Hoe komt het toch dat we 
hier zo’n weerstand voor ervaren?  
We stellen ons in dit symposium de vraag hoe de patiënt zelf geneigd is te reageren op 
zijn eigen lijden. Welke vragen of noden brengt dit bij de omgeving teweeg? Hoe kan 
je ook deze vragen begrijpen als hulpverlener? Hoe ga je er als hulpverlener mee om 
dat jouw opvatting verschilt van  die van de patiënt en eventueel met die van 
collega’s? Welke (innerlijke) conflicten kan dit veroorzaken naar de zorg toe? 

  

 Locatie   UHasselt, aula H3, campus Diepenbeek gebouw D   

 Naam spreker(s)   Dr. Huysmans Gert, voorzitter Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 
Ziekte en sterven in een postmoderne samenleving, het lijden voorbij? 

 Dhr.  Rombouts Walter, klinisch psycholoog en opleider bij Perspectief 
Holsbeek 
Bang om te sterven,… of om niet meer te leven? 

 dr. Desmet Marc palliatief arts Jessa Ziekenhuis Hasselt 
Wat bedoelen we eigenlijk met ‘ondraaglijk lijden’? Over belasting en 
draagkracht. 

 Mevr. Knaepen Inge, klinisch psycholoog PST Jessa Ziekenhuis Hasselt 
Het lijden van de omgeving en reactie van de familie 

 dr. Bossers Joke, huisarts, medisch coördinator en equipearts bij PALLION 

 dr. Stulens Jan, huisarts, CRA-arts en equipearts bij PALLION 
Misverstanden in de laatste levensdagen… Hoe onnodig lijden voorkomen.  

  

 Doelgroep  Multidisciplinair publiek ((hoofd)verpleegkundigen, zorgkundigen, artsen, 
psychologen, kinesisten, sociaal assistenten, ergotherapeuten,…) 

  

 Aantal deelnemers  60 deelnemers   

 Datum  16/05/2019   

 

 Onderwerp  9
e
 Limburgs Symposium voor CRA’s.    

 In samenwerking met…  dr. Ghijsebrechts Gert (met financiële ondersteuning van Mylan)   

 Behandelde thema’s   Passie Werkt! Positieve initiatieven rond intimiteits– en seksualiteitsbeleid in 
WZC’s 

 Aanpak van palliatieve conflict situaties door de CRA  
 

  

 Locatie   Hotel Stiemerheide, Wiemesmeerstraat 105, 3600 Genk   

 Naam spreker(s)   Mevr. Messelis Els, Gerontoloog en auteur van diverse boeken/artikels rond 
oudere volwassenen, waaronder seksualiteit en intimiteit. 

 dr. Ceulemans Lucas, Huisarts en equipearts, verbonden aan het 
communicatievaardighedenteam van UAntwerpen 

  

 Doelgroep  CRA’s, geriaters en artsen met bijzondere interesse in ouderenzorg   

 Aantal deelnemers  33 deelnemers   

 Datum  23/11/2019   
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 Onderwerp  Palliatieve zorg: kwetsbaar samenwerken   

 In samenwerking met…  /   

 Behandelde thema’s   Diversiteit in een team 

 De kracht van kwetsbaarheid in jouw team 

 De kracht van verbindend communiceren in palliatieve zorg 

 Intervisie in palliatieve zorg: een leermoment met impact 

 Bouwen aan een dreamteam 

  

 Locatie   Landcommanderij Alden Biesen, Bilzen   

 Naam spreker(s)  Mevr. Muermans Liesbet 
Dhr. van Baardewijk Jan 
Mevr. de Geyter Marianne 
Mevr. Smets Lisa 
Dhr. Dekeyser Johan 

  

 Doelgroep  Multidisciplinair: artsen, verpleegkundigen, psycholo-gen, zorgkundigen, vrijwilligers, 
ergo-therapeuten, kinesisten, beleidsmede-werkers en andere hulpverleners die rond 
palliatieve zorg werken in diverse werksettings 

  

 Aantal deelnemers  135   

 Datum  14/11/2019   

 

3.5. Andere 

 

3.5.1. Wetenschappelijk onderzoek 

 /  

 

3.5.2. Informatieverstrekking aan studenten 

 Het NPZL verstrekt informatie aan studenten op aanvraag van de student. Er wordt een overzicht van de folders 
en boeken aangeboden die het NPZL ter beschikking stelt (gratis en tegen betaling). Daarnaast is er ook de 
mogelijkheid om een afspraak met een medewerker van het NPZL te maken voor een overleg- of 
informatiemoment. Tenslotte heeft het NPZL ook een verwijzende rol wanneer een derde partij meer expertise 
heeft in het betreffende onderwerp. 

 

 

3.5.3. Educatief materiaal 

  SLOTCOUPLET Geneeskunde is soms genezen, vaak verlichten, altijd troosten. Longarts 
Sander de Hosson laat zien hoe deze eeuwenoude uitspraak nog altijd geldt. Hij 
behandelt patiënten met een ongeneeslijke ziekte, bij wie de laatste levensfase is 
aangebroken. Samen met een team van zorgverleners streeft hij naar de beste kwaliteit 
van leven en sterven voor de patiënt. De Hosson vertelt openhartig wat hij denkt en 
voelt, hoe hij handelt bij vaak ingewikkelde ziektegeschiedenissen en hoe hij worstelt 
met de vraag die veel dokters hebben: waar ligt de grens van geneeskunde? Moet wel 
alles wat kan? 
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 TJA WAT ZAL IK ZEGGEN Een professionele handreiking voor het omgaan met 
spiritualiteit in de zorg. 'Waarom moet mij dit overkomen?' 'Waarom leef ik nog, ik ben 
anderen alleen maar tot last…' 'Ik ken hier niemand, ik voel me zo eenzaam.' Bij dit soort 
vragen en verzuchtingen sta je als zorgverlener vaak met de mond vol tanden. Mensen 
zoeken naar de zin van wat hen overkomt. Dit boek helpt zorgverleners op een goede 
manier daarop te reageren. Wanneer zorgverleners met hun cliënten zoeken naar 
antwoorden, dan zijn beiden daarmee geholpen. Aandacht voor spiritualiteit bevordert 
de gezondheid en doet je bewuster leven. Tja, wat zal ik zeggen... is een heel praktisch 
boek. Het brengt kennis uit de psychologie en psychiatrie, de geestelijke verzorging en de 
verpleegkunde samen. De lezer leert de theorie direct in praktijk te brengen, dankzij de 
vele voorbeelden en oefeningen. In dit boek vindt u ook een dvd met spelsituaties. 
 

 VOLTOOID LEVEN In Voltooid leven spreekt Els van Wijgaarden met ouderen die hun 
leven 'voltooid' achten. Hoewel ze niet terminaal of psychiatrisch ziek zijn, lijden ze aan 
het leven en hebben ze het gevoel dat ze domweg zitten te wachten op de dood. De 
oorzaken zijn uiteenlopend: soms lukt het hun niet meer om echt verbinding te maken 
met de personen om hen heen, alsof ze door een omgekeerde verrekijker naar de wereld 
kijken. Sommigen voelen zich uitgerangeerd: het leven gaat door, maar zij staan aan de 
zijlijn. Anderen vrezen vooral hun onafhankelijkheid te verliezen. Er zit voor hen maar 
één ding op: de controle terugpakken. Het zelfverkozen levenseinde als vlucht vooruit. 
Van Wijngaarden sprak uitvoerig met hen over herinneringen, spijt en tevredenheid, 
twijfels, hoop, tragiek en dilemma's - en over hun wens om te sterven. In dit boek stelt ze 
vragen die horen tot de meest elementaire van ons bestaan: Wat is een goed leven, en 
wanneer is dat voltooid? En hoe gaan we, als individu en als samenleving, om met 
ouderdom en de dood? 
 

 LEVENSMOEHEID BIJ OUDEREN Meer en meer willen ouderen zelf de regie over hun 
levenseinde opnemen. Daarbij worden sommigen geconfronteerd met een gevoel van 
levensmoeheid. Ze verkiezen de dood boven een leven dat te weinig kwaliteit biedt. Dat 
is een verontrustende evolutie, die vraagt om een maatschappelijk debat. Dit boek wil 
handvaten aanreiken aan eerstelijnszorgverleners (huisartsen, psychologen, 
zorgverleners in woonzorgcentra en thuiszorgvoorzieningen...) om met respect voor de 
zelfregie en autonomie van ouderen om te gaan met levensmoeheid, liefst in dialoog 
met naasten en zorgverleners. Aan de hand van een geïntegreerd zorgmodel wil editor 
Robert Geeraert inspelen op de noden van zorgbehoevende ouderen. 
 

 DE LIEFDEVOLLE MANAGER. Ouders van een jongere met kanker vertellen hun verhaal". 
Als jongeren kanker krijgen dan heeft dit niet enkel een grote impact op hun leven 
tijdens de behandelingsperiode. Dikwijls worden jongeren ook nadien geconfronteerd 
met (late) gevolgen van hun ziekte en behandeling. Denk maar aan een verminderde 
vruchtbaarheid, de zoektocht naar een aangepaste job of het moeilijker verkrijgen van 
een woonlening. 
 

 DAG LIEVE... Dag Lieve… is een prachtig geïllustreerd en toegankelijk herinneringsboek 
voor kinderen van ca. 4 tot 12 jaar. Jonge kinderen kunnen het samen met hun ouders 
invullen. Bij oudere kinderen maakt u als uitvaartverzorger een inschatting of de uitgave 
passend is bij het betreffende kind 
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 WAT NA EEN HERSENTUMOR Dit boek is bedoeld voor naasten (familieleden en 
vrienden) van patiënten met een hersentumor. Geconfronteerd worden met een 
hersentumor komt erg hard aan, niet alleen voor de patiënt zelf, maar evenzeer voor 
familieleden en vrienden. Uiteraard zal iedereen de diagnose op zijn eigen manier 
verwerken, maar goede informatie kan daarbij wel helpen. Daarom omvat dit boekje niet 
alleen informatie over een hersentumor, de behandeling en de mogelijke symptomen. 
Het geeft ook informatie over de verwerking van een hersentumor en wat naasten 
concreet kunnen doen voor de patiënt. Er wordt omschreven hoe naasten het nieuws 
aan anderen kunnen overbrengen, hoe zij de patiënt kunnen helpen om de ziekte te 
verwerken en samen kunnen praten over de toekomst. Er is ook een hoofdstuk Zorg 
goed voor jezelf, wat belangrijk is om ervoor te zorgen dat de stress en de inspanningen 
niet te veel worden. Het boek sluit af met praktische informatie en een leeswijzer. 
 

 OEI PAPIE! Geschreven door een kankerpatiënt 
 

 INTERVISIE MET impACT Bekruipt u tijdens overlegmomenten met collega's - de 
zogenaamde intervisiemomenten - ook soms het gevoel dat u niet samen tot inzichten 
komt die u nodig hebt om echt vooruit te komen met uw cliënt? Frustreert het u soms 
dat collega's elk geval tot in detail uit de doeken doen en dat er zo veel kostbare tijd 
verloren gaat? Of wat te doen met collega's die zich verstoppen tijdens zulke 
gesprekken, of cynisch reageren? En hoe staat u zelf ten opzichte van uw cliënt? Zowel 
uw eigen gedrag als de manier waarop u zich als team gedraagt, bepalen hoe die 
intervisiemomenten verlopen. Dit boek geeft heel concrete tips om te komen tot 
krachtige, leerzame en interessante overlegmomenten. Daardoor zal u niet alleen 
groeien als groep, het geeft u ook de kans te groeien in uw relatie met uw cliënten. Door 
een reeks verhelderende vragen en oefeningen zal u de diepere betekenis van het 
gedrag van uw cliënt, uw collega's én uzelf beter leren begrijpen. Het eerste deel van dit 
boek leert hoe u de intervisiemomenten rond lastige casuïstiek beter kunt benutten. In 
deel 2 kunt u uw vaardigheden uitbreiden en verdiepen aan de hand van het 
Portlandmodel. Het derde deel, ten slotte, gaat in op ACT en FAP, de twee 
therapeutische benaderingen die de basis vormen van dit boek. 
 

 SLECHTNIEUWSGESPREKKEN MET KANKERPATIENTEN EN HUN NAASTEN Niemand 
wordt zorgverlener om slecht nieuws te brengen aan de mensen voor wie hij of zij zorgt. 
Toch ik omgaan met slecht nieuws een wezenlijk deel van ons dagelijks werk. Of slecht 
nieuws nu als een mokerslag aankomt of eerder schoorvoetend doordringt van het leven 
van zieken en hun naasten, het brengt onzekerheid, verdriet en angst met zich mee. 
Huisartsen en andere zorgverleners in de thuiszorg spelen hierin een centrale rol. Want 
hoe complex en zwaar het slechte nieuws ook kan zijn, een heldere, afgestelde en 
empatische communicatie maakt het proces draaglijker en beter verteerbaar. En wie is 
daarbij beter geplaatst dan de zorgverlener die vertrouwd is met de thuissituatie en die 
de persoon achter de ziekte doorheen verschillende levensfasen heeft leren kennen? Dit 
is geen eenvoudige rol. Doordat er vaak een vertrouwensband is, krijgt je niet alleen te 
maken met de gevoelend van de patiënt, maar ook met de eigen emoties die dit slechte 
nieuws oproept. 
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 ZORG VOOR MANTELZORG Mantelzorg komt meer en meer op de radar van 
professionele hulpverleners. Door de vermaatschappelijking van de zorg komt de focus 
te liggen op het informele netwerk van de zorgvrager. De kinderen van een ouder met 
dementie, een partner van een verkeersslachtoffer of de broers en zussen van een man 
met psychische problemen: het zijn krachtige mantelzorgers die kunnen optreden als 
volwaardige partners van de hulpverleners. Tegelijkertijd hebben mantelzorgers ook 
eigen vragen en noden en is het van belang dat ze gesteund worden. Zorg voor 
mantelzorg speelt in op deze trend, en biedt zowel een theoretisch kader als 
praktijkgerichte tools aan (toekomstige) professionals met verschillende achtergrond. De 
auteurs geven les in het hoger onderwijs en zorgen per hoofdstuk voor 
verwerkingsoefeningen. Het boek is gestoffeerd met casussen die zo opgevat zijn dat 
verschillende beroepsprofielen (verpleegkundigen, sociaal werkers, ergotherapeuten, 
orthopedagogen...) ermee aan de slag kunnen. 
 

 SPIRITUALITEIT IN PALLIATIEVE ZORG EN DE LESSEN VAN MIJN STERVENDE VADER De 
zorg aan het levenseinde haalt in Vlaanderen en Nederland globaal een hoog niveau. Ze 
is goed georganiseerd en er zijn veel gedreven hulpverleners. Er zijn echter ook nog 
belangrijke werkpunten. Zo voelen patiënten en familieleden zich nog te vaak niet 
gehoord in noden die te maken hebben met de grote levens- en zinvragen. Wat is de zin 
van mijn leven (geweest)? Waar ben ik trots op? Waar heb ik spijt van? Is er nog iets na 
dit leven of houdt alles op als we sterven? Wat deze existentiële en spirituele dimensie     
van palliatieve zorg betreft, is er nog een weg te gaan.  
 

 

 

3.5.4. Begeleiding eindwerken 

 -  

 

3.5.5. Stages 

 -  

 

 
4. Vrijwilligerswerk 

 

4.1. Vrijwilligerswerk van het netwerk palliatieve zorg 

In tegenstelling tot andere Netwerken Palliatieve Zorg beschikt het Netwerk van Limburg niet over een eigen 
vrijwilligerswerking.  
Bij het ontstaan van het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg bestond reeds een sterk uitgebouwde vrijwilligerswerking 
binnen Limburg. Daarom maakte het NPZL de keuze om niet zelf een vrijwilligersequipe op te richten maar de 
bestaande organisaties te ondersteunen. Dit naar analogie met PALLION die de zorg niet overnemen, maar 
emancipatorisch werken, ondersteunend aan thuisverpleegkundigen en huisarts. 

 
Jaarlijks organiseert het NPZL een basisopleiding palliatieve zorg voor vrijwilligers.  
 
Het NPZL organiseert een tweejaarlijks overlegplatform met de coördinatoren van vrijwilligerswerk. Hierop worden 
noden van de sector gesignaleerd en afgestemd met het aanbod van het NPZL (gepland op 25/02/2020). 
 
(Potentiële) vrijwilligers kunnen met hun vragen terecht bij het NPZL. We worden vaak met volgende vragen 
geconfronteerd : Wat houdt vrijwilligerswerk in palliatieve zorg in? Welke taken kunnen we op ons nemen? Waar 
kunnen we terecht als vrijwilliger? Voor de ondersteuning van de vrijwilligersorganisaties mogen we bovendien 
rekenen op de samenwerking met PALLION.  
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III. Actieplan 2020 

 

 Vermeld hier in het bijzonder de initiatieven en de initiatieven in het kader van het bevorderen van de bekendheid 
van palliatieve zorg bij de Vlaamse bevolking. 

 

SENSIBILISERING BEVOLKING 
 
14/05/2020 Sensibiliseringsavond bevolking gemeente Peer 
 
Voorjaar Sensibiliseringsavond bevolking gemeente Leopoldsburg  (Uitstel omwille van Corona) 
 
Project van LEVUUR (gefinancieerd door Kom op tegen Kanker) : ‘Het Palliatief Debat’ met als doelstelling om een breed 

maatschappelijk debat te voeren hoe zorg aan het levenseinde dient vormgegeven te worden. 
 NPZL ondersteunt dit project door het organiseren van twee debatavonden. 
 
Project van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, samen met de Brusselse en Waalse Federatie Palliatieve Zorg, met 

financiering van de Koning Boudewijnstichting ‘Zorg en Zoveel Meer’, om palliatieve zorg bekend te maken bij 
een breed publiek. 

 Verspreiden van affiches via ons Netwerk (ziekenhuizen, woonzorgcentra, instellingen voor personen met een 
beperking,..) en het posten van filmpjes en radioboodschappen op onze Facebook pagina. 

 
DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 
 
ARTSEN 
 
20/01/2020 LOK Sint Truiden  
 Uitleg over en oefeningen in  de Surprise Question en PICT schaal 
 
Najaar CRA-symposium – Symposium Coördinerend Raadgevende Artsen 
 Thema van het CRA-symposium wordt in april bepaald. 
 In dit symposium wordt telkens een algemeen én een palliatief thema waarmee CRA’s in aanraking komen in 

de woonzorgcentra behandeld.  
 
2021 Psycho-emotionele ondersteuning voor artsen (meerdaagse opleiding voor artsen) 

Het thema van deze opleiding is meerledig. Enerzijds : hoe kunnen artsen zichzelf staande houden onder de 
toenemende druk in situaties aan het levenseinde. Anderzijds : hoe kunnen artsen patiënten en hun families 
maximaal ondersteuning bieden in situaties aan het levenseinde. 
 

MULTIDICIPLINAIR 
 Avondsymposia 
 Onze avondsymposia gaan telkens door op een andere locatie in Limburg om hulpverleners na hun uren de 

gelegenheid te geven een symposium naar keuze bij te wonen. 
De avondsymposia van 2020 staan in het teken van emoties in palliatieve zorg in het algemeen en voor 
bepaalde doelgroepen (personen met dementie en personen met een beperking) 
 

16 01 2020 Avondsymposium Dementie: Als het einde nadert. Over emotionele rollercoasters en hoe hiermee omgaan 
 
23 04 2020 Avondsymposium: Hoe zal ik het zeggen? Emoties en communicatie in palliatieve zorg  

(Uitgesteld omwille van Corona) 
 

29 11 2020 In het najaar worden eveneens nog twee avondsymposia gepland, één herhaling van ‘Hoe zal ik het zeggen? 
Emoties en communicatie in palliatieve zorg  

Najaar en één voor de hulpverleners van personen met een beperking. 
 
 
 
 



Jaarverslag 2019 PN/PSV NPZL - pagina 51 van 55 

  Kernopleiding (7-daagse basisopleiding)   
Palliatieve zorg is een totaalzorg die zich toelegt op zowel lichamelijke, emotionele, sociale als spirituele zorg. 
In deze 7-daagse opleiding besteden we aandacht aan elk van deze domeinen. Je verwerft kennis en 
vaardigheden om in de praktijk aan de slag te kunnen. Dit alles doe je samen met collega's uit diverse sectoren 
zodat een interactief leren ontstaat. 
Volgende thema's komen aan bod: - geschiedenis van palliatieve zorg - regelingen en tegemoetkomingen - de 
palliatieve patiënt - pijn & symptoomcontrole - een contextuele benadering - kinderen en jongeren betrekken 
in palliatieve zorg - communicatie met palliatieve patiënten en hun naasten - ethisch reflecteren op de grens 
van leven en dood - medisch begeleid sterven: een begrippenkader - spirituele zorg - rouwzorg - 
complementaire zorg - zorg voor de zorgenden. 
Zelfreflectie, introspectie en zelfontwikkeling zijn thema's die voor iedere hulpverlener doorheen een loopbaan 
terugkomen. 
 

Voorjaar 21/01/2020 
04/02/2020 
18/02 /2020 
03/03/2020 
17/03/2020 Uitgesteld omwille van Corona 
31/03/2020 Uitgesteld omwille van Corona 
21/04/2020 Uitgesteld omwille van Corona 
 

Najaar 08/09/2020 
22/09/2020 
06/10/2020 
20/10/2020 
10/11/2020 
24/11/2020 
08/12/2020 

 
19 05 2020 Symposium Het “gewone” sterven—Nog doodgewoon?  

Uitgesteld omwille van Corona – verplaatst naar 28/01/2021 
 
Het lijkt erop dat onze vertrouwdheid met het “gewone” sterven is vervlogen.  
Het idee heerst dat sterven kort moet zijn, gecontroleerd, zonder lijden én liefst helemaal naar wens van de 
patiënt en/of familie. Toch is dat niet (altijd) mogelijk!  
Deze studiedag gaat over het weer vertrouwd raken met het “gewoon” stervensproces. We stellen ons de 
volgende  vragen: Hoe loopt dit in andere culturen?  Wat is de tendens in België?  Hoe kunnen we als 
zorgverleners communiceren met elkaar zodat patiënt en familie in vertrouwen en met een gerust hart naar 
deze laatste fase kunnen gaan.  Welke taboes heersen er rond een gewoon stervensproces?  Hoe kunnen we 
de sfeer rond een sterfbed beter vatten?  

 
01 10 2020 17

de
 Vlaams congres palliatieve zorg in samenwerking met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen  

‘Onder druk communiceren in palliatieve zorg’ 
Wat gebeurt er met jezelf als je onder druk staat? 
Hoe communiceer je als hulpverlener met de arts?  
Hoe verloopt de communicatie met de patiënt? Dreigt onder druk de hoofdzaak dan geen bijzaak te worden?  
Relatie en communicatie met de familie. De balans tussen afstand en nabijheid 
Druk in een team, verschillende meningen, hoe merk je dit op, hoe bespreek je dit? 
 

 (Nog beslissen of een dergelijk groot congres met +/- 900 personen wel zal kunnen doorgaan omwille van 
Corona) 

 
APOTHEKERS 
 Palliatieve zorg voor apothekers (2 infoavonden) 

In samenwerking met KLAV (Koninklijk Limburgs Apothekers Verbond) 
Er ging een eerste kennismakingsbijeenkomst door op 22/09/2019. Verder zijn er  twee inhoudelijke 
voorbereidingsavonden gepland samen met het KLAV op 21/04/2020 en 05/05/2020  
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De infoavonden zelf zijn gepland op 
Najaar 25/11/2020 

09/12/2020 
 

KINESISTEN 
 Opleiding palliatieve zorg voor kinesisten (4-daagse basisopleiding) 
 In een werkgroepje met enkele kinesisten en vertegenwoordiger van AXXON  werd deze 4-daagse 

basisopleiding uitgewerkt 
 De opleiding zal doorgaan van 13u tot 20u30 om tegemoet te komen aan het werkschema van de zelfstandige 

kinesist die op deze manier in de voormiddag nog een aantal patiënten kan behandelen. 
 Een opleiding door en voor kinésisten. 
 
Najaar 24/09/2020 
 10/10/2020 
 26/11/2020 
 10/12/2020 
 
THUISZORG 
 Kernopleiding thuiszorg (7-halve dagen basisopleiding)  
 In samenwerking met VP+ (Thuiszorgorganisatie) 
 

                Kennismaking, tegemoetkomingen en inleiding in de palliatieve zorg 
Pijn en symptoomcontrole 
Pijn en symptoomcontrole 
Communicatie in palliatieve zorg 
Communicatie in palliatieve zorg 
Begrippenkader: medisch begeleid sterven 
Spirituele zorg 
 

Najaar 03/09/2020 
10/09/2020 
24/09/2020 
15/10/2020 
29/10/2020 
19/11/2020 
03/12/2020 
 

Najaar  Palli-topics : Palliatieve thema’s in de thuiszorg 
2 sessies De doelstelling van de Palli-topics is het uitwisselen van informatie en ervaringen, noden kenbaar maken, 

bevorderen van samenwerking in de thuiszorg en deskundigheidsbevordering. Een Palli-topic bestaat uit twee 
delen. Het eerste deel bestaat uit een korte vorming. Er wordt door ons een spreker voorzien rond een 
bepaald thema. Vervolgens wordt op interactieve wijze (bijvoorbeeld: casuïstiek, stellingen,…) verder rond 
het thema gewerkt. 

  
VRIJWILLIGERS 
Voorjaar Vrijwilligersopleiding (opleiding van 7 halve dagen) 
 10/02/2020 

17/02/2020 
02/03/2020 
09/03/2020 
16/03/2020 
23/03/2020 
30/03/2020 

 
25/02/2020 Gesprekstafel met de coördinatoren van vrijwilligers 
 Hoe verloopt de vrijwilligerswerking, wat zijn de noden? 
 
2021 Terugkomdag voor alle vrijwilligers die de basisopleiding gevolgd hebben 
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VERDIEPENDE OPLEIDING 
 
05/03/2020 ‘Werken op de grens van leven en dood’ 

Families gidsen op de laatste reis van één van hun dierbaren is voor hulpverleners een grote uitdaging. Als 
hulpverlener mensen nabij zijn, betekent hen de kans geven om samen met dierbaren stil te staan bij wat hen 
bindt en scheidt van elkaar. 
 
Deze opleiding wordt herhaald in 2021. 
 

19/03/2020 Contextuele begeleiding, meerzijdige partijdigheid  Volzet, Uitgesteld omwille van Corona 
Wanneer iemand palliatief  wordt heeft dit invloed op een heel systeem. Wanneer de dood om de hoek kijkt 
komen de onderlinge relaties soms onder druk te staan. 
 

04/06/2020 ‘Aromatherapie in palliatieve zorg’ 
Aromatherapie kan een belangrijke ondersteuning bieden in palliatieve zorg om het comfort en het 
welbevinden van een palliatieve patiënt te verbeteren.  
 

Najaar Sterfstijlen (3-daagse opleiding) 
Een opleiding die hulpverleners helpt om “op maat “ te communiceren met patiënten over ziek zijn, afscheid 
nemen en doodgaan rekening houden met de verschillende (sterf- en communicatie) stijlen die er zijn. 
20/10/2020 
17/11/2020 
01/12/2020 

 
Najaar ‘Pijn en Symptoomcontrole’ (6,5 daagse opleiding voor verpleegkundigen) – wordt geannuleerd 
 Inleiding en kennismaking. Hoe een casus bespreken 

Pijncontrole: basis en verdieping  
Gebruik van de spuitaandrijver  
Vocht & voeding 
Gastro-intestinale problemen 
Urologische, respiratoire- en overige symptomen 
Gebruik van meetinstrumenten 
Oncologische wondzorg 
Palliatieve sedatie 
Urgenties in palliatieve zorg 
Integratie van de leerstof 
29/09/2020 
13/10/2020 
27/10/2020 
17/11/2020 
01/12/2020 
15/12/2020 
12/01/2021 (examen : facultatief) 

 
PERSONEN MET EEN BEPERKING 
26/03/2020 Studiedag: Maurice is palliatief en… hoe bespreek ik dit met hem? (Communicatie)  
Uitgesteld naar het voorjaar van 2021 omwille van Corona 
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SAMENWERKEN 
 
WOONZORGCENTRA 
Werkgroep Noord   20/02/2020 – 28/05/2020 – 22/10/2020 
Werkgroep Midden   13/02/2020 – 14/05/2020 – 15/10/2020 
Werkgroep Zuid   06/02/2020 – 07/05/2020 – 08/10/2020 
 
ZIEKENHUIZEN 
 
Werkgroep PST Psychologen  3x/jaar 
 
Werkgroep PST Verpleegkundigen 3x/jaar 

Onderling wordt nog afgestemd om beide werkgroep te integreren tot 1 werkgroep. 
De psychologen vragen verdieping, tijdens een derde sessie zal een spreker 
uitgenodigd worden om tot de nodige verdieping en leermoment te komen. 

 
PST Psychologen + Verpleegkundigen werkplekleren deel 2  
 
Werkgroep PE   13/02/2020 

20/04/2020 (uitgesteld omwille van Corona) 
 
ONDERWIJS 
 
Werkgroep Hoge Scholen  28/05/2020 
 
THUISZORG 
 
Werkgroep Thuiszorg  26/11/2020 
 
Werkgroep Kernopleiding Thuiszorg In een aantal meetings werd de Kernopleiding Thuiszorg in samenwerking met VP+ 

uitgewerkt. De inhoud werd helemaal doorgesproken en de opleiding is gepland 
voor het najaar van 2020 (zie Deskundigheidsbevordering Thuiszorg) 

  
PERSONEN MET EEN BEPERKING 
 
Werkgroep PMB   26/05/2020 – 24/11/2020 
 
STAATSHERVORMING 
 
ELZ  Deelname aan forums en (vraag gestuurde) projecten 

NPZL zal verder deelnemen aan de inhoudelijke forums van de ELZ. Eerst dienen de ELZ’s echter zelf uit de 
‘technische’ vorming van de eerstelijnszone te geraken (samenstelling zorgraad, oprichting vzw, aanstelling 
personeel). Van zodra deze fase achter de rug is en er terug inhoudelijk kan gewerkt worden wil NPZL een 
bijdrage leveren rond de invulling van palliatieve noden.  

 
RZP Pilootproject Regionale Zorg Zone 8 - Oost-Limburg 

NPZL neemt deel aan de kerngroep, het platform  en de uitwisselingsvergaderingen met de andere 
pilootregio’s. 
Bedoeling is om een bestuursstructuur uit te werken om tot informatieverstrekking, uitwisseling en 
projectwerking te komen tussen RZZ’s,  ELZ’s, VIVEL en de overheid en hierbij aan te geven welke de 
randvoorwaarden zijn om dit te realiseren. 
 
Kerngroep  Platform 
07/02/2020  21/01/2020 
28/02/2020  11/02/2020 
02/03/2020 
11/03/2020 
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HERBRONNEN EN EVALUEREN 
 
20 01 2020 Brainstorm ‘Noden uit het werkveld’ – PALLION en NPZL 
 Jaarlijks brainstormt het Netwerk met Pallion over ‘de noden in het veld’. We doen dit om zo een afgestemd 

aanbod te kunnen leveren op wat er leeft in het veld en welke opportuniteiten aan deskundigheidsbevordering 
en samenwerkingsmogelijkheden dit biedt. 

 Thema’s als : palliatieve sedatie en euthanasie, deskundigheid van de professionele hulpverlener, sensibilisatie 
van de bevolking rond palliatieve zorg en levenseinde, een beleidsmatige aanpak van palliatieve zorg in de 
woonzorgcentra, therapeutische hardnekkigheid, communicatie in palliatieve zorg, slecht-nieuwsgesprekken 
voor artsen, terminale zorg kwamen aan bod.  

 
  Corona crisis  

Sinds 17 03 2020 houden we wekelijkse Team meetings via videobellen waarin van gedachten wordt 
gewisseld over veranderde aanpak, en inhoudelijke afstemming op de corona crisis nu en wat daarna. 
 
 
We sluiten graag af met een woord van dank : 
 

 t.a.v. de bevolking die vertrouwt op onze dienst. 

 t.a.v. al onze partners met wie we samen voortbouwen aan een palliatieve zorgcultuur in Limburg. 

 t.a.v. onze bestuursleden voor de ondersteuning en hun vertrouwen. 

 t.a.v. onze vertrouwde vrijwilligers die hun helpende handen uit de mouwen steken wanneer wij hulp nodig 
hebben 

 t.a.v. de vroegere medewerkers die met hart en ziel werkten aan een mooi beleid rond de palliatieve zorg. 
We zijn hen allen dankbaar voor alle informatie die ze achterlieten en alle paden die ze reeds geplaveid 
hebben. 

 t.a.v. de hele equipe van PALLION en LISTEL vzw. Zij ondersteunen het NPZL onvoorwaardelijk op alle 
mogelijke manieren.  

 
Het NPZL team 
 
Noels Els 
Muermans Liesbet 
Trippas Kim 
Van Hout Emily 
Axana Walterus 
Jans Heidi 
Froidmont Els 
Natascha Collas 
Lescouhier Hilde 
 


