
 

 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 vzw 

 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 Hilde Lescouhier 

 telefoonnummer 011 81 94 72 

 e-mailadres Hilde.lescouhier@npzl.be 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:eerstelijn@vlaanderen.be
http://www.zorg-en-gezondheid.be/
mailto:eerstelijn@vlaanderen.be
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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) 
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 
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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 zorgsettingen.  
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. 
 

 

 (Facultatief) Schets de 
beleidsprioriteiten 

 

 

 
1. Organigram 
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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 
(voeg rijen toe wanneer nodig) 

 
2.1.1. Nieuwe partners met een met een samenwerkingsovereenkomst   

  
 Naam organisatie  Adres Setting  

(vb. WZC, zorgaanbieder, 
ziekenhuis,…) 

 Anima Kristallijn  Grote Spouwenstraat 8, 3740 Bilzen WZC 

 
 

3. Bestuursorganen 
 

3.1. Algemene vergadering 
(voeg rijen toe wanneer nodig) 

 
3.1.1.           Samenstelling AV op 31/12 

 
Effectieve leden met stemrecht : 26 
 

Setting Vertegenwoordigd door Gemeente 

Apothekers - KLAV Van Laethem Chris Hasselt 

Huisartsenkring Dionysius Raskin Theo Sint-Truiden 

Huisartsenkring Herkenrode 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 Thuiszorgpunt 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 Anima - Kristallijn  Zoons Robert Bilzen 

WZC Demerhof Brepoels Bart Bilzen 

WZC Den Akker Michotte Bart Sint-Truiden 

WZC Maasmeander Mommen Paul Eisden 

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

WZC Ocura Montenaken Siborgs Patrick Montenaken 

WZC Ocura Voeren Siborgs Patrick Voeren 

Ziekenhuis - Revalidatie en MS Centrum Popescu Veronica Overpelt 

Ziekenhuis Jessa ziekenhuis, Palliatief Support Team Van Overloop Marleen Hasselt 

Ziekenhuis Zuid-Oost Limburg, Palliatieve Eenheid Smets Pierrot Genk 

 
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 

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 
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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 

 
 
 
 
 
 



Jaarverslag PN/PSV - pagina 8 van 47 

3.2. Raad van Bestuur 
(voeg rijen toe wanneer nodig) 

 
3.2.1.           Samenstelling RvB op 31/12 

 

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 WZC Anima - Kristallijn 

 Ledenaantal  15  

 

3.2.3.           Aantal bijeenkomsten 

 4 

 

3.3. Dagelijks Bestuur 
(voeg rijen toe wanneer nodig) 

 
3.3.2.           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 

Ilse Gorissen 2de ondervoorzitter Thuiszorg - WGK Limburg vzw thuisverpleging 

Zoons Robert Secretaris WZC Anima - Kristallijn 

Kavs Lieve Penningmeester Mutualiteit - De Voorzorg - Thuiszorg 

Stulens Jan Bestuurder MBE - Pluridisciplinair initiatief in Limburg Pallion 

Ulenaers Marina Bestuurder Mutualiteit - CM Limburg - Thuiszorgpunt 

 

3.3.3.           Aantal bijeenkomsten 

 11 

3.3.4.           Behandelde onderwerpen (Facultatief) 

 Financiën, Personeel, Werking netwerk, Overheid (ELZ, RZP, financiering), Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen,… 
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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 
(voeg rijen toe wanneer nodig) 

 NPZL  (Netwerk Palliatieve Zorg Limburg) 
 

4.1.1.           Einde tewerkstelling 

 

 Naam  functie  

 Muermans Liesbet 
Uit dienst 31/08/2020 

 Netwerkcoördinator(19/38)  

 

4.1.2. Nieuwe medewerker 

 

 Naam  functie  

 Natascha Collas 
In dienst 6/01/2020  

 Administratief en Logistiek 
medewerker 

 

 Karen Vandebroek 
In dienst 20/10/2020 

 Netwerk medewerker  

 

4.1.2. Wijzigingen in tewerkstellingsduur 

 

 
 Naam en functie  Aantal uren  

  van  naar  

  Walterus Axana, Netwerkcoördinator 
(01/01/2020 tem 30/06/2020) 
(01/08/2020 tem 30/09/2020) 
(01/12/2020 tem 31/12/2020) 

 19 uren  24 uren  

  Walterus Axana, Netwerkcoördinator 
(01/10/2020 tem 30/11/2020) 

 19 uren  32 uren  

  Els Froidmont 
(01/12/2020 tem 31/12/2020) 

 19 uren  28 uren  

  Kim Trippas 
(01/01/2020 tem 31/12/202)0 

 19 uren  32 uren  
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4.2. Samenstelling van het personeelsbestand  PN/PSV op 31/12 
(voeg rijen toe wanneer nodig) 
 

  

 Naam  Functie  Aantal uren/week  

 Hilde Lescouhier  Algemeen coördinator  38u  

 Els Noels  Netwerkcoördinator  19u  

 Heidi Jans  Netwerkcoördinator / administratief 
medewerker 

 16,5u  

 Els Froidmont  Netwerkcoördinator / administratief 
medewerker 

 19u  

 Kim Trippas  Netwerkpsycholoog  23u  

 Axana Walterus   Netwerkcoördinator   24u.  

 Emily Van Hout  Netwerkpsycholoog  19u  

 Karen Vandebroek  Netwerkmedewerker  19u  

 Natascha Collas  Administratief / Logistiek medewerker  28,5u/week  

 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  

 Stroobants Elsie (26/06/2020)  Deskundige palliatieve zorg (32/38)  

 De Volder Barbara (22/09/2020)  Deskundige palliatieve zorg (28,5/38)  

 Claes Brenda (30/09/2020)  Klinisch psychologe (19/38)  

 

4.2.2. Nieuwe medewerker 

 

 Naam  Functie  

 Goffin Cathy (08/06/2020)  Administratief medewerker - 
Boekhouding (19/38) 

 

 Jansen Sofie (16/11/2020)  Deskundige palliatieve zorg (28,5/38)  
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4.2.3. Wijzigingen in tewerkstellingsduur 

 
 Naam en functie  Aantal uren  

  van  naar  

  Jacobs Kristine,  
Meewerkend coördinator Pallion  
(01/02/2020) 

 38 uren  32 uren  

  Symons Linda, 
Deskundige palliatieve zorg 
(01/01/2020 t.e.m. 31/03/2020) 
(01/10/2020 t.e.m. 31/12/2020) 

 32 uren  38 uren  

 
 

 Braeken Sylvie, 
Deskundige palliatieve zorg 
(19/10/2020 t.e.m. 31/12/2020) 

 28 uren  32 uren  

  Jansen Sofie, 
Deskundige palliatieve zorg 
(01/12/2020 t.e.m. 31/12/2020) 

 28,5 uren  32 uren  

  Jans Heidi 
Verantwoordelijke HR 
(01/11/2020 t.e.m. 31/12/2020) 

 20 uren  23 uren  

  Goffin Cathy 
Administratief bediende - boekhouding 
(01/11/2020 t.e.m. 31/12/2020) 

 19 uren  32 uren  

  Vanoppen Melissa, 
Communicatiemedewerker 
(01/11/2020 t.e.m.31/12/2020) 

 19 uren  24 uren  

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

 12 uren  16 uren  

  Dr. Stulens Jan 
Equipearts 
(01/01/2020 t.e.m. 31/01/2020) 

 6 uren  14 uren  
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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 

21/01/2020  3,00  De ervaring van hoge werkdruk in oncologie en 
palliatieve zorg 

 Palliatief Support Team Jessa 
Ziekenhuis 

02/06/2020  6,00  Dynamieken bij het bemiddelen in organisaties  Mediv 

06/10/2020  2,00  Hervorming van de eerstelijnszorg: versterking of 
versnippering?  

  Roularta Healthcare 

 Totaal uren  11u - minder opleiding gevolgd omwille van Corona crisis, prioriteit gegeven aan de daarbij horende 
projecten. 

 

 Naam       Els Noels 

 
 Datum 

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

 21/01/2020  3,00  De ervaring van hoge werkdruk in oncologie en 
palliatieve zorg 

 Palliatief Support Team Jessa 
Ziekenhuis 

 28/01/2020  7,50  Contextuele benadering: parentificatie  NPZL 

 10/11/2020  2,50  Ethische grondhouding in palliatieve zorg   NPZL 

 24/11/2020  2,50  Rouwzorg in palliatieve zorg  NPZL 

 24/11/2020  2,50     Spirituele zorg in palliatieve zorg    NPZL 

 8/12/2020  3,50  Waken in palliatieve zorg  NPZL 

 15/12/2020  1,00    Hooptimisme   NPZL 

 Totaal uren  22,50u – minder opleiding gevolgd omwille van Corona crisis. 

            

 Naam       Axana Walterus 

 
 Datum 

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

21/01/2020  3  Symposium: De ervaring van hogere werkdruk in 
oncologische en palliatieve zorg 

 Jessa ziekenhuis 

28/01/2020  7.5  Contextuele benadering in de palliatieve zorg: 
Parentificatie 

 NPZL 

05/03/2020  7,5  Werken op de grens van leven en dood  NPZL 

02/10/2020  7.5  Studiedag Palliatieve Zorg  NVKVV 
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07/10/2020  7,5    Studiedag: Afscheid, rouw en verlies bij mensen met 
een migratieachtergrond 

    Samen-in 

08/10/2020  2  Van rauw verlies naar rouw en verdriet. Zorg voor 
zorgverleners en nabestaanden na de coronacrisis. 

 PXL 

Totaal uren  35u   

     

 
 Naam       Axana Walterus - STAGE 

        

 Datum 
(dd.mm.jjjj) 

 Aantal/u  Stage onderwerp  Organisator 

 27/8/2020  3  Patiëntenbespreking  Pallion 

 Totaal uren  3u   Het gewenste aantal uren werd niet behaald door de coronacrisis. 

 
 

 Naam       Liesbet Muermans 

 
 Datum 

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

 21/01/2020  3  Symposium: De ervaring van hogere werkdruk in 
oncologische en palliatieve zorg 

 Jessa ziekenhuis 

 28/01/2020  7.5  Contextuele benadering in de palliatieve zorg: 
Parentificatie 

 NPZL 

 Totaal uren  10,5u   Het gewenste aantal uren werd niet behaald door de coronacrisis + uit dienst op 31/08/2020 

 

 Naam       Kim Trippas 

 
 Datum 

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

 21/01/2020  3  De ervaring van hogere werkdruk in oncologische en 
palliatieve zorg 

 Jessa Ziekenhuis 

 28/01/2020  6  Parentificatie  Interne vorming (NPZL) 

 18/05/2020  2  Webinars maken  IPSA 

 Totaal uren  11u – Het gewenste resultaat aan vormingsuren werd niet behaald omwille van de corona pandemie 

    

 

 Naam       Kim Trippas - STAGE 

 
 Datum 

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

 14/02/2020  7,5  Stage PST  ZOL 

 21/02/2020  7,5  Stage PST  ZOL 

 27/08/2020  2,5  Patiëntenoverleg  Pallion 

 Totaal uren  17,5u- Het gewenste aantal uren werd niet behaald door de coronacrisis. 
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 Naam       Emily Van Hout 

 
 Datum 

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

 21/01/2020 3   De ervaring van hogere werkdruk in oncologische en 
palliatieve zorg 

 Jessa Ziekenhuis 

 28/01/2020 6   Parentificatie  NPZL 

 10/03/2020  7  Palliatieve zorg bij psychiatrische patiënten  FPZV 

 07/10/2020  4.75  Studiedag afscheid, rouw en verlies bij mensen met een 
migratie achtergrond 

 Samen In 

 08/10/2020  2.5  Van rauw verlies naar rouw en verdriet  PXL 

 24/11/2020  2  Webinar ‘Angsten bij palliatieve patiënten”  NPZL 

 24/11/2020  3  Studienamiddag ‘Palliatieve zorg bij personen met een 
ernstige en diepe verstandelijke beperking’ 

 PANAL GEANNULEERD 
WEGENS CORONA 

 26/11/2020  7  Studiedag ‘Niet te jong voor verlies, rouw bij kinderen 
en jongeren’ 

 Coda GEANNULEERD WEGENS 
CORONA 

 Totaal uren  25,25u – Het gewenste aantal uren werd niet behaald door de coronacrisis.  

 

 Naam       Emily Van Hout - STAGE 

 
 Datum 

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

 03/03/2020  7.5  Stage palliatieve eenheid  Ziekenhuis Oost-Limburg 

 05/03/2020  7.5  Stage palliatieve eenheid  Ziekenhuis Oost-Limburg 

 17/03/2020   7.5  Stage palliatieve eenheid  Ziekenhuis Oost-Limburg 
GEANNULEERD WEGENS 
CORONA 

 11/06/2020 3   Patiëntenbespreking  Pallion 

 Totaal uren  18u - (+20u vorig jaar); gewenste aantal uren (40u) werd nog niet behaald door de coronacrisis.  

 

 Naam       Karen Vandebroek 

 
 Datum 

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

 20/10/2020  3,5  Spirituele zorg in palliatieve zorg  NPZL 

 19/11/2020  3,5  Medisch begrippenkader  NPZL 

 24/11/2020  2  Pallitopics: angst  NPZL 

 Totaal uren  9u - Het aantal uren vorming voor een nieuwe medewerker werden niet behaald. Reden hiervoor is het 
pas in dienst treden op 20/10/2020 en de coronacrisis, waardoor maar weinig vormingen georganiseerd 
werden. De coronacrisis is ook de reden waarom in 2020 nog geen stages konden gevolgd worden. 
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4.4. Interne overlegmomenten 
(voeg rijen toe wanneer nodig) 

 

 Naam overlegmoment  Beleidskader en doelstellingen van NPZL   

 Doelstelling van het overleg  Komen tot een beleidskader binnen de visie/missie van NPZL, geeft een handvat om 
operationele doelstellingen te bepalen 

  

 Freq/aantal bijeenkomsten  7    

 

Naam overlegmoment  Teamvergadering 

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

Freq/aantal bijeenkomsten  8 

 

 Naam overlegmoment  Organisatie Vlaams Congres 2020   

 Doelstelling van het overleg  De organisatie van het Vlaams Congres, samen met de FPZV, in goede banen leiden. 
Het Vlaams Congres werd omwille van Corona uitgesteld naar 2021. 

  

 Freq/aantal bijeenkomsten  2   

 

 Naam overlegmoment  Werkgroep Literatuur         

 Doelstelling van het overleg  Kennis van de verschillende diensten bundelen en overzichtelijker maken 
Medewerkers bewuster maken van de kennis en materialen die we ter beschikking 
hebben 
Binnen de werking zorgen dat de bibliotheek up to date blijft en dat werknemers op de 
hoogte zijn/blijven van het aanbod 

        

 Freq/aantal bijeenkomsten  2  

 17/9/2020  

 16/10/2020 

        

   Organisatie van beschikbare artikels en teksten in gedeelde mapjes op de computer 
Procedure aankoop van nieuwe boeken 
Boek van de maand  

   

 

 Naam overlegmoment  Niet-palliatieve patiënten met levenseindevragen   

 Doelstelling van het overleg  Op provinciaal niveau overleg plannen rond bovenstaande doelgroep in de hoop om 
dit gat in het hulpverleningslandschap te kunnen dichten.  

  

 Freq/aantal bijeenkomsten  4   

 
 

 Naam overlegmoment  Zorgpad palliatieve zorg en frailty   

 Doelstelling van het overleg  Een zorgpad rond palliatieve zorg bij frailty ontwikkelen in Noord-Limburg   

 Freq/aantal bijeenkomsten  2   

 

 Naam overlegmoment  PALD (Patrimonium Limburgs Diocesaan Bureel)   

 Doelstelling van het overleg  Een project organiseren voor de woonzorgcentra om te sensibiliseren rond palliatieve 
zorg en de werking van NPZL/Pallion 

  

 Freq/aantal bijeenkomsten  5   
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 Naam overlegmoment  Werkgroep nieuwsbrief   

 Doelstelling van het overleg  Inhoud van de nieuwsbrief bespreken en taken verdelen   

 Freq/aantal bijeenkomsten  2   

 

 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. 
Overleg in kader van activiteiten en initiatieven ter bevordering van de samenwerking 
tussen medewerkers van het NPZL, Pallion en Listel vzw. 

  

 Freq/aantal bijeenkomsten  3 
• 05/03/2020 
• 09/05/2020 
• 07/09/2020 

Door Corona zijn er steeds snel tussendoor dingen geregeld en terug afgelast, en zijn 
er meer afspraken via mail gemaakt omwille van thuiswerk. 
 

  

 Behandelde onderwerpen  • Overleg over cadeautjes: week van de vrijwilliger, secretaresse dag, Pasen 
• Begroting en teambuilding 
• Vastleggen datum teambuilding 
• Overleg: verzetting datum teambuilding  wegens corona 
• Uitwerken teambuilding 

• Kerst en eindejaar: wat kan er gedaan worden? 
• Plannen kerstfeestje 

 In september werd de teambuilding en kerstfeest voor 2020 definitief 
geannuleerd  wegens corona en de strenge maatregelen, was het niet 
verantwoord deze te laten doorgaan 

 Er werd in december wel een tapas box vanwege het bestuur gestuurd naar 
alle werknemers van NPZL. Deze werd besteld bij en geleverd door bij 
2cook4you in Bilzen 
 

  

 
5. Statuten  

 

5.1. Zijn de statuten gewijzigd? 

  ja. Voeg de aangepaste statuten toe 

  nee.  

 
 

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          
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II. Netwerkopdrachten 

 

 (Facultatief) Schets de 
beleidsprioriteiten 

      

 

 
1. Informeren 

 

 (Facultatief) Schets de 
beleidsprioriteiten 

Opzet voor 2020 was de Limburgse gemeentes benaderen met een voorstel over een 
sensibilisatie voor bevolking rond palliatieve zorg, vroegtijdige zorgplanning en 
wilsverklaringen. Hierbij zou ook aandacht gegeven worden aan het verschil tussen 
palliatieve sedatie en euthanasie omdat hierrond nog veel verwarring heerst bij de 
bevolking. 
In de maanden juni en augustus 2020 werden deze voorstellen tot samenwerking 
verstuurd. Omwille van corona konden de gemeentes hier niet op ingaan.  
 

  Gemeente Peer 
De geplande sensibilisatieavond in samenwerking met de gemeente Peer is verschoven naar 19/10/2021. 

 
Gemeente Heers  
Er werden contacten gelegd met de gemeente Heers om een avond rond palliatieve zorg uit te werken, én een 
opleiding rond palliatieve zorg en wilsverklaringen te geven aan ambtenaren die aan de loketten staan en 
vragen krijgen rond de wilsverklaringen. Er werden verder nog geen concrete afspraken gemaakt gezien 
Corona. 

 

1.1. Voordrachten 
(voeg rijen toe wanneer nodig) 

 

 
 Datum 

dd/mm/jjjj 
 Thema  Plaats  Organisatie/ 

doelgroep 
 Aantal 

deelnemers 

                                   

 
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 

 196 ex 

 Folder 
Ken je rechten als patiënt 
-gratis- 

 Uitgave 
Vlaams 
Patiëntenplat
form 

 95 ex 

 Folder 
Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw 
-gratis- 

 Uitgave FPZV  73 ex 

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

 Uitgave FPZV 
2012 

 1 ex 

 Folder 
Palliatieve sedatie 
Kost: € 0,30 

 Uitgave FPZV 
05/2012 

 1 ex 
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 Flyer 
Palliatieve thuiszorg… en nu? 
info voor patiënten en mantelzorgers 
-gratis- 

 Uitgave FPZV 
10/2017 

 8 ex 

 Folder 
Pallion – Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe 
-gratis- 

 
Uitgave 
Pallion 

 68 ex 

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

 Uitgave FPZV 
10/2010 

 1 ex 

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

  
Uitgave FPZV 
05/2010 

  
97 ex 

 Brochure 
Medisch begeleid sterven – een begrippenkader 
-gratis- 

 Uitgave FPZV 
12/2013 

 107 ex 

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

 Uitgave FPZV 
06/2010 

 3 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 

 22 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 

 71 ex 

 Brochure 
Balans in evenwicht 
-gratis- 

 Uitgave FPZV 
07/2012 

 21 ex 

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

 Uitgave FPZV 
05/2015 

 1 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 

 0 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 

 Uitgave 
Lannoo i.s.m. 
FPZV 
2007 

 2 ex 
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Kost: € 10,00 
 

 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 

 1 ex 

 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 

 12 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 

 35 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 

 198 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 

 
 

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 632 mensen verstuurd. De nieuwsbrief wordt gemiddeld 
door 47,3% van de ontvangers geopend. Gemiddeld klikt 11% van de ontvangers 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         
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 Behandelde 
onderwerpen 

 - Voorstelling van de vormingsbrochure van 2020 
- Campagne “Zorg en zoveel meer” 
- Bekendmaking data werkgroepen 
- Bekendmaking data van geplande vormingen 
- Rubriek: Wetenschappelijk onderzoek  

           - Checklist palliatieve sedatie   
           - De Zorgsamen barometer 

- Rubriek: organisatie in de kijker 
- Rubriek: actualiteit  

          - Het euthanasieproces  
          - Zorg voor de mantelzorger in al zijn rollen  
          - Rouwen in tijdens van corona: een getuigenis  
          - Dag van de palliatieve zorg  
          - Brugge eerste ‘Compassionate city’ in België 

- Voorstelling van nieuwe collega’s  
- Nieuw loge en huisstijl Pallion  
- Voorstellen boeken / films / projecten  
- Het palliatief debat  
- Het 16

de
 Vlaams congres palliatieve zorg – uitgesteld  

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’: 129 nieuwe vind ik leuks in 2020 (1 jan – 31 dec) 

  

 

 
2. Samenwerking en consult 

 

 (Facultatief) Schets de 
beleidsprioriteiten 

      

 

2.1. Samenwerking 
(voeg rijen toe wanneer nodig) 

 

2.1.1. Overleggroepen van het netwerk palliatieve zorg 

 

Naam overleggroep  NPZL / WZC werkgroep MIDDEN (WZC De Fakkel, Paal) 

Doelstelling  Partners bij elkaar brengen en info uitwisselen i.v.m. palliatieve zorg  

Aantal /organisatie leden  7 à 17 

Aantal en/of data  3 bijeenkomsten. 



Jaarverslag PN/PSV - pagina 21 van 47 

bijeenkomsten   13/02/2020 

 14/05/2020 (Geannuleerd omwille van COBID-19) 

 15/10/2020 (Online via Zoom) 
 

Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

 Nieuws uit de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (nieuwe directrice) 
Vormingen aankondigen + aftoetsen voorkeur online of live  
Gebruik en purgeren van de spuitaandrijver 
Palliatieve sedatie: checklist en onderzoek 
Voorstelling boek: Vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra 
Vlaams congres 2020 
Waken  
Bespreking casussen  
Aankondiging nieuwe medewerker NPZL 
Debriefing COVID-19 

Resultaten van de 
overleggroep 

 Niet resultaat gebonden  

 

Naam overleggroep  NPZL / WZC Werkgroep ZUID (WZC Sint Jozef, Munsterbilzen) 

Doelstelling  Partners bij elkaar brengen en info uitwisselen i.v.m. palliatieve zorg  

Aantal /organisatie leden  6 à 17 

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 3 bijeenkomsten. 

 06/02/2020 

 07/05/2020 (Geannuleerd omwille van COBID-19) 

 08/10/2020 (Online via Zoom) 
 

Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

 Nieuws uit de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (nieuwe directrice) 
Vormingen aankondigen + aftoetsen voorkeur online of live  
Gebruik en purgeren van de spuitaandrijver 
Palliatieve sedatie: checklist en onderzoek 
Voorstelling boek: Vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra 
Vlaams congres 2020 
Waken  
Bespreking casussen  
Aankondiging nieuwe medewerker NPZL 
Debriefing COVID-19 

Resultaten van de 
overleggroep 

 Niet resultaat gebonden  

 

Naam overleggroep  NPZL / WZC Werkgroep NOORD (WZC Ter Meeuwen, Oudsbergen) 

Doelstelling  Partners bij elkaar brengen en info uitwisselen i.v.m. palliatieve zorg  

Aantal /organisatie leden  4 à 9 

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 3 bijeenkomsten. 

 20/02/2020 

 28/05/2020 (Geannuleerd omwille van COBID-19) 

 22/10/2020 (Online via Zoom) 
 

Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

 Nieuws uit de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (nieuwe directrice) 
Vormingen aankondigen + aftoetsen voorkeur online of live  
Gebruik en purgeren van de spuitaandrijver 
Palliatieve sedatie: checklist en onderzoek 
Voorstelling boek: Vroegtijdige zorgplanning in woonzorgcentra 
Vlaams congres 2020 
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Waken  
Bespreking casussen  
Aankondiging nieuwe medewerker NPZL 
Debriefing COVID-19 

Resultaten van de 
overleggroep 

 Niet resultaat gebonden  

 
 

 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  

 Er stonden 2 bijeenkomsten gepland (op 26/05 en op 24/11) maar door de 
coronacrisis is geen van beiden kunnen doorgaan. Er werd een vrijblijvend online 
moment georganiseerd maar hierop is uiteindelijk geen respons  gekomen. 

  

 Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

 Normaal gezien ging ieder uit de eigen organisatie hulpmiddelen (wensboekjes ed.) 
rond vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg meebrengen. 

  

 Resultaten van de 
overleggroep 

 Niet resultaat gebonden   

 
 

 Naam overleggroep  Werkgroep palliatieve eenheden   

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

  

 Aantal /organisatie leden  4 + NPZL   

      

NAAM ORGANISATIE GEMEENTE NAAM LID 

A.Z. Vesalius Tongeren Annemarie Lecoque 

Jessa Ziekenhuis Hasselt Jurgen Breemans 

Maria Ziekenhuis Noord/ Noorderhart Pelt Angèle Gielen 

Ziekenhuis Oost-Limburg Genk Pierrot Smets 

 Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 2 bijeenkomsten 

 13/02/2020 

 15/10/2020 (geannuleerd o.w.v. corona) 

  

 Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

 Personeelsbezettingen equipes 
Werken met wachtlijsten  
Waakdoos/Troostdoos 
Samenwerking met huisartsen in de regio 
Opnames met vraag naar euthanasie 
Samenwerking PST – PE 
Omgaan met druk van de familie 
Interne vorming 
Samenwerking hogescholen en studenten 
Behoeften in het werkveld 
Waar is men trots op? 

  



Jaarverslag PN/PSV - pagina 23 van 47 

 

 Resultaten van de 
overleggroep 

 Deskundigheidsbevordering – samenwerking en overleg – inspiratie – lerend netwerk 
 

  

 
 

 Naam overleggroep  Werkgroep kinesisten/docenten opleiding   

 Doelstelling  De werkgroep kinesisten heeft vorig jaar de bouwstenen bepaald voor de 
onderwerpen die aan bod moeten komen.  
Het doel van de overlegmomenten was te komen tot een afgestemd aanvullend 
inhoudelijk programma dat tegemoet komt aan de noden.  
 

  

 Aantal /organisatie leden  9 docenten   

      

  
Aantal en/of data 

bijeenkomsten  

 8 bijeenkomsten 

 8/05/2020 

 9/05/2020 

 16/06/2020 

 1/09/2020 

 15/09/2020 

 22/09/2020 

 23/09/2020 

 13/10/2020 
 

  

 Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

  Inleiding palliatieve zorg. Werking van Pallion  

 Van revalidatiepatiënt naar palliatieve patiënt  

 PICT schaal: Identificatie tool van de palliatieve patiënt  

 Regelingen en tegemoetkomingen in palliatieve zorg  

 Pijntherapie en gebruik van pijnschalen  

 Symptoomcontrole en comfortzorg: de rol van de kinesitherapeut  

 Tekens van naderend overlijden; de laatste 72 uren  

 Begrippenkader Medisch Begeleid Sterven  

 Ethische reflecties en grondhoudingen in palliatieve zorg  

 Hoe zal ik het zeggen? Communicatie in palliatieve zorg  

 Integratie van de thema’s a.h.v. casusbespreking i.s.m. thuisverpleegkundigen  
 

  

 Resultaten van de 
overleggroep 

 Een 4 daagse – inhoudelijk goed afgestemde – opleiding PZ voor kinesitherapeuten 
vertrekkende van de noden die ons door het werkveld werden aangereikt.  

  

 
 

 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 + NPZL   

      

NAAM ORGANISATIE GEMEENTE NAAM LID 

PXL  Hasselt Jan Coel 
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UCLL Leuven Nancy Cannaerts 

NPZL  Hasselt  
Els Noels 
Hilde Lescouhier 
Liesbet Muermans 

   

 Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 25/05/2020   

 Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

 Wijziging in de postgraduaten n.a.v. de vierjarige opleiding voor verpleegkundige 
Bouwstenen van het nieuwe PG van UCLL  
Raakvlakken met andere postgraduaten 
Impact van PG op bijzondere beroepsbekwaamheid PZ 
Afstemming met de kernopleiding PZ 
Postgraduaat PXL 

  

 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 PALD ( medewerkers van Pallion & NPZL) met financiële steun van het 

Patrimonium Limburgs Diocesaan Bureel.   

  

 Doelstelling  Palliatieve zorg in de WZC ondersteunen en uitbouwen 
Bekendmaking van het ondersteuningsaanbod van Pallion & NPZL 
Sensibilisatie van hulpverleners in WZC op vlak van Palliatieve Zorg 
Hulpverleners bedanken voor hun tomeloze inzet tijdens corona tijden 

  

 Aantal /organisatie leden  8  
Wendy Grossard (Pallion) – Melissa Vanoppen ( Pallion) – Irène Henderickx ( Pallion) – 
Els Noels (NPZL) – Liesbet Muermans ( NPZL) – Emily Van Hout ( NPZL) – Axana 
Walterus ( NPZL) – Els Froidmont ( NPZL)  

  

 Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 7 bijeenkomsten 

 28/05/2020 

 17/08/2020 

 8/09/2020 

 14/09/2020 

 21/09/2020 

 13/10/2020 

 21/10/2020  

  

 Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

 Vertoning van de film ‘Sprakeloos’ van Hilde van Mieghem 
Bespreking a.h.v. stellingen uit de film 
Take away home messages 
Opmaak folders, flyers om ter beschikking te stellen van WZC 
Goody bag  
Muzikale en poëtische omlijsting 
Samenwerking participerende WZC (3) 

  

 Resultaten van de 
overleggroep 

 Inplanning van 8 info momenten waarbij we in 3 WZC + 1 ontmoetingscentrum een 
sensibilisatieavond rond PZ aanbieden enerzijds en anderzijds alle hulpverleners een 
hart onder de riem willen steken voor alle zorg die ze bieden in zeer turbulente corona 
tijden.  
Concrete inplanning:  

 19/01/2021 (NM) – 19/01/2021 (AV)  

 2/02/2021 (NM) – 2/02/2021 ( AV)  

 25/02/2021 (NM) – 25/02/2021 (NM) 

 16/03/2021 (NM)- 16/03/2021 (AV)  
 ondertussen verplaatst naar najaar 2021 
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 Naam overleggroep  Werkgroep PST Verpleegkundigen en psychologen   

 Doelstelling  Deze werkgroep biedt de gelegenheid tot onderling contact, overleg en groei in 
kennis met betrekking tot relevante thema’s. We werken hierbij multidisciplinair (VPK 
en psychologen). Het doel van deze werkgroep was te kunnen ventileren over de 
gepasseerde eerste golf omtrent corona, en de komende golf waar medewerkers 
angstig om waren.   Daarnaast vormt ze een medium om informatie vanuit 
Vlaanderen inzake palliatieve zorg te verspreiden binnen Limburg en visa versa. 

  

 Aantal /organisatie leden   Vera Bijnens (PST ZOL), Marleen van Overloop en Lies Vaes  (PST Jessa Ziekenhuis), 
Sarah Claes (PST Noorderhart), Wendy Thewis en Kurt Vandendoorn (PST Sint Trudo), 
Els Noels en Kim Trippas (NPZL 

  

 Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 06/10/2020   

 Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

  Hoe omgaan met afscheid nemen in het ziekenhuis? 

 Wat was jullie grootste nood? 

 Hoe loopt het nu? 

 Heeft dit ook iets veranderd aan jullie PST werk? 

  

 Resultaten van de 
overleggroep 

 Deelnemers vonden het waardevol om een moment vrij te maken om deze dingen 
met elkaar te delen, zelfs al loopt het formeler, online. 
 

  

 

 Naam overleggroep  Ontmoetingsmoment werkplekleren voor PST’s (vervolg, sessie 2)   

 Doelstelling  In de werkgroep voor psychologen (2019) 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. De eerste sessie 
ging door op 07/11/2019. Een vervolg/terugkommoment werd gepland in 2020. 

  

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

 Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

  02/04/2020 

 26/11/2020 
 beide data werden geschrapt omwille van de drukte, weinig beschikbaarheid 

van de deelnemers alsook de voorkeur om deze samenkomst live te laten 
doorgaan  

  

 Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

 Het terugkommoment was bedoeld als terugkoppeling. Om te kijken hoe de 
aangeleerde methodiek gebruikt werd, delen van ondervindingen, stellen van 
vragen,… 

  

 
 
 
 
 

Resultaten van de  
overleggroep 

 Geen, gezien de overleggroep niet doorging   

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 

 6 deelnemers  
(Castermans Sofie (Huis Erika Thijs), Lodders Nathalie (Present vzw), Cardinaels Lene (WZV 
’t Kempken) en Heidi Ketelslegers (Zorgend Vrijwilligerswerk CM), Simone Verbaken 
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(KOTK), Greta Vandevenne (WZC Ocura Beringen) 

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 25/02/2020 

Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

  

Resultaten van de 
overleggroep 

  Voorstellingsronde 

 Basisopleiding palliatieve zorg voor vrijwilligers NPZL: wat veranderen? 

 Wat zijn de noden voor vrijwilligers? 

 Wat hebben vrijwilligers zeker nog te leren? 
 

Naam overleggroep  Intervisiemoment voor vrijwilligers 

Doelstelling  Uit de gesprektafel van coördinatoren van vrijwilligers bleek dat er nood was voor 
vrijwilligers om aan nascholing te doen na de opleiding die ze genoten. Vandaar dat 
geopperd werd om een intervisiemoment te organiseren waarbij enerzijds aan 
deskundigheidsbevordering en anderzijds aan samenwerking gebouwd wordt.  

Aantal /organisatie 
leden 

 Aan de eerste werkgroep namen 9 vrijwilligers deel.  

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 22/09/2020 

Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

  

Resultaten van de 
overleggroep 

  Voorstelling van NPZL + voorstelling Kim 

 Voorstelling van de groep en horen van noden en ervaringen 

 Corona maatregelen en invloed op het vrijwilligerswerk en jou als persoon 

 Praktische afspraken voor de toekomst 
 

 

Naam overleggroep  Werkgroep zelfstandig thuisverpleegkundigen – VP plus 

Doelstelling  Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg (NPZL) heeft in 2019 een fijne samenwerking 
uitgebouwd met de dienst VP plus. Zij zijn een koepelorganisatie voor zelfstandig 
thuisverpleegkundigen. Het doel van de werkgroep is om deels tot 
deskundigheidsbevordering te komen alsook een betere samenwerking tussen 
verpleegkundigen. Elkaar ontmoeten in hun missie palliatieve zorg zo kwalitatief mogelijk 
te bieden aan hun patiënten.  

Aantal /organisatie 
leden 

 Er is geen vast aantal leden voor de werkgroep. Deze werkgroep wordt bekend gemaakt 
in de verpleeggroep en mensen hebben de mogelijkheid om zich in te schrijven.  

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

  25/03/2020 (geannuleerd owv pandemie) 

 02/06/2020 (doorgegaan) 

 24/11/2020 (geannuleerd owv te weinig inschrijvingen) 

Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

  

Resultaten van de 
overleggroep 

 Palliatieve sedatie in tijden van Corona 

 Moeilijkheden rond het verkrijgen van een pijnpomp  

 Waar kunnen we SPA’s ontlenen? 

 Vragen rond medicatie in de SPA (dosering en beschikbaarheid) 

 Beschikbaarheid huisartsen  

 Verschil in werking Pallion vs Panal 
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2.1.2 Deelname aan regionale overleggroepen 

 

Naam overleggroep  Regionale Zorg Zone – Piloot Oost - Limburg 

Doelstelling  Bepalen van een missie/visie, doelstellingen (strategisch en operationeel, uitwerken 
van een structuur voor de RZZ.  

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 17 bijeenkomsten 

 21/01/2020 (kickoff) 

 07/02/2020 (kerngroep) 

 11/02/2020 (platform) 

 28/02/2020 (kerngroep) 

 02/03/2020 (kerngroep) 

 11/03/2020 (kerngroep) 

 31/03/2020 (kerngroep) 

 14/04/2020 (kerngroep) 

 22/04/2020 (kerngroep) 

 23/04/2020 (platform) 

 30/04/2020 (kerngroep) 

 13/05/2020 (kerngroep) 

 26/05/2020 (kerngroep) 

 17/06/2020 (kerngroep) 

 02/07/2020 (kerngroep) 

 03/08/2020 (kerngroep) 

 25/08/2020 (kerngroep) 

 11/09/2020 (kerngroep) 

 14/10/2020 (kerngroep) 

 23/11/2020 (kerngroep) 

 26/11/2020 (ELZ ZOLim) 

Resultaten van de 
overleggroep 

 Methodiek rond detectie van signalen, noden, opportuniteiten uit het werkveld/ELZ en 
RZZ 
Missie/visie van de RZZ 
Doelstellingen van de RZZ, strategisch en operationeel 

 

Naam overleggroep  Verzamel- en verdeelpunt beschermingsmateriaal Corona 

Doelstelling  Opzetten van een verzamel- en verdeelpunt van beschermingsmateriaal om de 
tekorten in de beginfase van de Coronapandemie op te vangen, op vraag van het 
Agentschap Zorg en Gezondheid. Bedoeling is om materialen te verzamelen bij 
burgers en bedrijven (mondmaskers, handschoenen en schorten) 

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 Via mail en telefonische contacten met diensten Provincie Limburg, WGK Limburg, 
Agentschap Integratie en Inburgering regio Limburg, Coördinator Palliatief Netwerk 
Zuid-West Vlaanderen 

Resultaten van de 
overleggroep 

 Verzamelpunt in het WGK Limburg, verdeelpunt in het Regiohuis Limburg, lokalen van 
het Agentschap Integratie en Inburgering.  
Er werden geen materialen verkregen. 

 

Naam overleggroep  Support team rouwbegeleiding Corona - project van PXL om bijstand te verlenen 
aan families in rouw en hulpverleners in stress in de woonzorgcentra. 

Doelstelling  Zowel families als zorgverleners kunnen terecht bij het Supportteam 
Rouwbegeleiding Corona voor advies, steun, praktische handvaten en een luisterend 
oor.   

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 Via mail en telefonische contacten met de coördinator en initiatiefnemer van het 
project 

Resultaten van de 
overleggroep 

 Vier medewerkers van NPZL namen deel aan het supportteam rouwbegeleiding 
Corona van de PXL 
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Naam overleggroep  Coördinerend overleg NPZL – LISTEL en PALLION 

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.  
Bespreken van beleidsmatige thema’s 

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 24/01/2020 

Resultaten van de 
overleggroep 

           Info uitwisseling ELZ, RZZ, huishoudelijke afspraken 
 
 

Naam overleggroep  Overleg diensthoofden NPZL – LISTEL – platform GGZ – LOGO – Steunpunt 
Kinderopvang - OBJ 

Doelstelling  Afspraken maken rond huisvesting, gebruik infrastructuur en materialen  

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 24/02/2020 

Resultaten van de 
overleggroep 

 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  

  07/02/2020 

 06/03/2020 

 19/03/2020 

 02/04/2020 

 16/04/2020 

 30/04/2020 

 08/05/2020 

 14/05/2020 

 28/05/2020 

 11/06/2020 

 26/06/2020 

 09/10/2020 

 20/11/2020 

Resultaten van de 
overleggroep 

 Info uitwisseling ELZ, RZZ, vorming op maat, noden uit het veld, inhoud symposia, 
beleid FPZV, 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?  Welke signalen krijgen we rond noden en opportuniteiten via onze 
evaluaties van opleidingen, werkgroepen en contacten. 

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 20/02/2020 

Resultaten van de 
overleggroep 

 Thema’s om rond te werken : sedatie en euthanasie, deskundigheid van de 
hulpverlener in palliatieve zorg, bekendmaking van palliatieve zorg bij het grote 
publiek, communicatie in palliatieve zorg, kantelmomenten bespreekbaar maken (voor 
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artsen), palliatieve zorg in WZC, therapeutische hardnekkigheid, terminale zorg, 
misvattingen in palliatieve zorg, meer bekendheid geven aan de mogelijkheden van 
palliatieve ondersteuning 

 

Naam overleggroep  Gezamenlijk beleidsplan NPZL - PALLION 

Doelstelling  Ontwikkelen van een gezamenlijk beleidsplan voor NPZL - PALLION  

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

  26/05/2020 

 30/06/2020 (uitleg beleidsplan en besturingsmodel PALLION) 

 17/11/2020 

 01/12/2020 

Resultaten van de 
overleggroep 

 Gezamenlijke strategische en operationele doelstellingen 
 

 
 

2.1.3. Deelname aan regio-overschrijdende overleggroepen 

 

 Naam overleggroep  Regionale Zorg Zone – Lerend Netwerk – 4 pilootgroepen   

 Doelstelling  Ontwikkelen van een missie/visie, strategische doelstellingen (strategisch en 
operationeel), structuur van de RZZ. Deze dienen als input voor het Agentschap 
Zorg en Gezondheid om een BVR te schrijven, zodat ook de andere RZZ’s hun regio 
kunnen opstarten en uitbouwen. 

  

 Aantal /organisatie 
leden 

 4 pilootgroepen RZZ samen met Agentschap Zorg en Gezondheid   

 Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

  14/01/2020 

 18/02/2020 

 23/06/2020 

 22/09/2020 

 24/11/2020 

 23/12/2020  

  

 Facultatief-
behandelde 

onderwerpen 

 Telkens wordt de stand van zaken en aanpak in de verschillende piloten besproken.   

 Resultaten van de 
overleggroep 

 Missie/visie van RZZ. De doelstellingen en structuur dienen nog verder opgepakt in 
2021. 

  

 
 

Naam overleggroep  Overlegplatform Netwerkcoördinatoren Vlaamse Netwerken en de Federatie 
Palliatieve Zorg Vlaanderen 

Doelstelling  Uitwisseling thema’s in palliatieve zorg, projecten, diverse werkgroepen, nieuwe 
ontwikkelingen, initiateven, beleid 

Aantal /organisatie 
leden 

 13  

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 9 bijeenkomsten 

 10/02/2020 

 09/03/2020 

 20/04/2020 

 11/05/2020 

 22/06/2020 

 14/09/2020 

 12/10/2020 

 16/11/2020 

 14/12/2020 
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Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

  

Resultaten van de 
overleggroep 

 Uitwisseling informatie, gezamenlijke standpunten bepalen 

 

Naam overleggroep  Vlaams Congres – NPZL – Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 

Doelstelling  Organisatie van het 17
de

 Vlaams Congres. 

Aantal /organisatie 
leden 

 NPZL en FPZV  

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

  23/01/2020 

 26/02/2020 

 09/03/2020 

Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

  

Resultaten van de 
overleggroep 

 Thema en datum congres, programma en verloop van de dag, en sprekers, locatie, 
budget, verdeling verantwoordelijkheden en taken 
Omwille van Corona wordt het congres uitgesteld naar 2021 

 
 

Naam overleggroep  Project Rouw i.k.v. financiering KOTK 

Doelstelling  Uitbouw van een gezamenlijke aanpak van het thema ‘rouw’ 

Aantal /organisatie 
leden 

 NPZL, PN Mechelen, NPZ Waasland, Heidehuis, PANAL,  NPZ Zuid-West Vlaanderen, 
PHA 
 

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 07/09/2020 

Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

  

Resultaten van de 
overleggroep 

 Exploratie en brainstorm over het thema ‘rouw’ 

 
 

Naam overleggroep  Digitale opleidingen 

Doelstelling  Uitwisseling van ervaringen en informatie over mogelijkheden platforms om 
opleidingen aan te bieden, vergelijking gratis versus betalende opties, kostprijs 
abonnementen 

Aantal /organisatie 
leden 

 NPZL, FPZV, NPZ Zuid West-Vlaanderen, PHA, Howest 

Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

  29/06/2020 

 25/08/2020 

Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

 Overzicht digitale onderwijsvormen (van ppnt tot webinar) : verschillen, voor- en 
nadelen versus type opleiding 
“Het voorbereidingstraject” (hoe begin je er dan aan ?) 
Technische applicatie /platform : delen van eigen ervaringen  

Resultaten van de 
overleggroep 

 Inzicht in digitale platformen en hun kostprijs 

 
 

 Naam overleggroep  Overleg UCLL – PANAL – PANAL    

 Doelstelling  Inhoudelijke afstemming m.b.t. opleidingsaanbod palliatieve zorg door UCLL en NPZL   
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Verwijzing en doorstroming van cursisten aan de kernopleiding ( Netwerken ) naar het 
Postgraduaat Palliatieve Zorg ( UCLL) 

 Aantal /organisatie leden  Els Noels ( NPZL ) 
Ria Vandermaesen ( Panal ) 
Nancy Cannaerts ( UCLL) 
Hendrikje Huysmans (UCLL )  
Inge Bossuyt ( UZ Leuven ) 

  

 Aantal en/of data 
bijeenkomsten  

 18/05/2020    

 Facultatief-behandelde 
onderwerpen 

 De bijeenkomst werd geannuleerd wegens corona   

 Resultaten van de 
overleggroep 

 Geen gezien deze bijeenkomst geannuleerd werd.    

 

 
 

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  
 

 (Facultatief) Schets de 
beleidsprioriteiten 

      

 

3.1. Opleidingsaanbod van het netwerk palliatieve zorg 
(voeg rijen toe wanneer nodig) 

 
 

 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   

 Aantal en/of data 
bijeenkomsten 

 5 bijeenkomsten 

 19/02/2020  

 29/04/2020 o.w.v. corona niet doorgegaan 

 17/06/2020  

 21/10/2020  

 16/12/2020  
  

  

 Duur opleiding   2u per sessie   

 Naam lesgever(s)  Intervisor Dhr. Jan Coel   

 Doelgroep  Artsen   

 

Naam opleiding  Intervisie referentie-artsen  Sint-Truiden 
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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 

 29/01/2020  

 25/03/2020 o.w.v. corona niet doorgegaan 

 27/05/2020 o.w.v. corona niet doorgegaan 

 23/09/2020  

 18/11/2020 o.w.v. corona niet doorgegaan 
 

Duur opleiding   2u per sessie 

Naam lesgever(s)  / 

Doelgroep  Artsen 

 

 Naam opleiding  Avondsymposium: Dementie, als het einde nadert 

 Doelstelling  Handvaten aanreiken om te communiceren met personen met dementie over het 
levenseinde. Hoe kan je herkennen of de persoon comfortabel is? Hoe kan je deze toch zo 
lang mogelijk blijven betrekken bij de zorg? Hoe kan je de beste zorg blijven bieden, ook 
al kan de patiënt niet meer uitdrukken wat hij/zij nog wilt 

 Aantal deelnemers  31 

 Duur opleiding   2u 

 Naam lesgever(s)  Katja Van Goethem 

 Doelgroep  Multidisciplinair 

 

 Naam opleiding  Werken op de grens van leven en dood 

 Doelstelling  Een dag in het teken van het waken. Er werd gebruik gemaakt van technieken gebruikt uit 
het Murphy gedachtengoed. De cursisten werden uitgedaagd om een dag stil te staan bij 
het waken en het sterven, en wat hierbij helpend of ondersteunend kan zijn 

 Aantal deelnemers  18 

 Duur opleiding   7u 

 Naam lesgever(s)  Dr. Joke Bossers, Kristine Jacobs en Linda Symons 

 Doelgroep  Multidisciplinair 

 

 Naam opleiding  Avondsymposium: Hoe zal ik het zeggen? Over communicatie met patiënten en hun 
omgeving in palliatieve zorg (voorjaar) 

 Doelstelling  Handvaten aanreiken in de communicatie met palliatieve personen en hun omgeving. 
Richtlijnen om in te gaan op moeilijke vragen, op diepgaande of existentiële vragen 

 Aantal deelnemers  12 

 Duur opleiding   2u – geannuleerd wegens Corona 
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 Naam lesgever(s)  Inge Knaepen 

 Doelgroep  Multidisciplinair 

 

 Naam opleiding  Avondsymposium: Hoe zal ik het zeggen? Over communicatie met patiënten en hun 
omgeving in palliatieve zorg. (NAJAAR) 

  

 Doelstelling  Handvaten aanreiken in de communicatie met palliatieve personen en hun omgeving. 
Richtlijnen om in te gaan op moeilijke vragen, op diepgaande of existentiële vragen.  

  

 Aantal deelnemers  8   

 Duur opleiding   2u   

 Naam lesgever(s)  Inge Knaepen   

 Doelgroep  Multidisciplinair   

 

 Naam opleiding  Avondsymposium: Hoe leven geven aan een leven dat eindigt? Op maat communiceren 
naar personen met een verstandelijke beperking rond het palliatief proces.  
 Eerst verplaatst naar 2021 en ondertussen naar 2022, wegens Corona 

 Doelstelling  Handvaten aanreiken in de communicatie met personen met een verstandelijke 
beperking in een palliatief proces. Respectvol communiceren en de patiënten en families 
betrekken. 

 Aantal deelnemers  OPLEIDING IS VERPLAATST NAAR 2021 

 Duur opleiding   2u 

 Naam lesgever(s)  Kim Hendrickx 
Stephanie Partoens 

 Doelgroep  Hulpverleners palliatieve zorg verlenen aan personen met een verstandelijke beperking 

 

 Naam opleiding  Contextuele benadering in de palliatieve zorg: Meerzijdige partijdigheid 
Verplaatst naar 2021 

  

 Doelstelling  Wat is meerzijdige partijdigheid en hoe doe je dit wanneer onderlinge relaties onder 
druk komen te staan.  

  

 Aantal deelnemers  16 (verplaatst naar een nog nader te bepalen datum)   

 Duur opleiding   7,5u   

 Naam lesgever(s)  Liese Vijfijken   

 Doelgroep  Multidisciplinair   

 
 

     

 Naam opleiding  Contextuele benadering in de palliatieve zorg: Parentificatie 
Enkel voor team NPZL 

  

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

 Aantal deelnemers  8   

 Duur opleiding   7,5u   

 Naam lesgever(s)  Liese Vijfijken   

 Doelgroep  Medewerkers van het NPZL   
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 Naam opleiding  10
de

 Limburgs CRA-symposium (online)   

 Doelstelling  Deskundigheidsbevordering van CRA’s rond urineweginfecties en rouw tijdens en na 
corona. 

  

 Aantal deelnemers  24   

 Duur opleiding   3.5u   

 Naam lesgever(s)  Katrien Latour, Koen Magerman, Lies Scaut   

 Doelgroep  Coördinerend en Raadgevend Artsen van de WZC   

 

 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 

 
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  2 x 42 uren   

 Duur opleiding   Voorjaar 2020:  

 21/01/2020 

 4/02/2020 

 18/02/2020 

 3/03/2020 

 17/03/2020  geannuleerd door Corona  

 31/03/2020  geannuleerd door Corona  

 21/04/2020  geannuleerd door Corona  
Najaar 2020: inhaallessen voorjaar 
Live: 

 15/09/2020 

 29/09/2020 

 13/10/2020 

 27/10/2020(LIVE) 
Nieuwe groep najaar: 
Live:  

 8/09/2020 

 22/09/2020 

 6/10/2020 

 20/10/2020  
Daarna via ZOOM:  
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 10/11/2020 

 24/11/2020 

 8/12/2020 

 Naam lesgever(s)  Mevr. Els Noels & Mevr. Heidi Jans – Mevr. Axana Walterus – Mevr. Emily Van Hout -  
dr. Joke Bossers -  Mevr. Wendy Grossard - Dhr. Herman Baerten - Mevr. Jeannine 
Broeckx - -Mevr. Mart Knaepen - Mevr. Nathalie Vanaeken - Mevr. Inge Knaepen - Dhr. 
Jan Coel - Dr. Jan Stulens - Dr. Marc Desmet - Mevr. Liese Vijfeijken - Mevr. Gerkhe 
Verthriest – Mevr. Liesbet Muermans - Mevr. Irène Henderickx - Mevr. Katrien 
Cornette - Mevr. Ellen Hageman - Mevr. Lut van den Bosch - Mevr. Trudie Appermans 

  

 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,… 

  

 

 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  12   

 Duur opleiding   3,5 uren 

 4/06/2020 Geannuleerd door Corona 

 8/10/2020 

  

 Naam lesgever(s)  Mevr. Ellen Hageman   

 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,… 

  

 

 Naam opleiding  Opleiding Palliatieve Zorg voor Kinesisten   

 Doelstelling  Cursisten basiscompetenties in palliatieve zorg laten verwerven door:  

 hen te laten kennismaken met de kern van palliatieve zorg 

 hen kennis, vaardigheden en oefengelegenheid aanreiken i.v.m. palliatieve zorg 

 hen uit te nodigen tot persoonlijke reflectie om de kwaliteit van de palliatieve 
zorgverlening te verbeteren 

 
Behandelde thema’s: 
 Inleiding palliatieve zorg. Werking van Pallion  

 Van revalidatiepatiënt naar palliatieve patiënt  

 PICT schaal: Identificatie tool van de palliatieve patiënt  

 Regelingen en tegemoetkomingen in palliatieve zorg  

 Pijntherapie en gebruik van pijnschalen  

 Symptoomcontrole en comfortzorg: de rol van de kinesitherapeut  

 Tekens van naderend overlijden; de laatste 72 uren  

 Begrippenkader Medisch Begeleid Sterven  

 Ethische reflecties en grondhoudingen in palliatieve zorg  

 Hoe zal ik het zeggen? Communicatie in palliatieve zorg  

 Integratie van de thema’s a.h.v. casusbespreking i.s.m. thuisverpleegkundigen  
 

  

 Aantal deelnemers  20   

 Duur opleiding   26 uren 

 22/10/2020 

 10/11/2020 
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 16/11/2020 

 10/12/2020 
 Geannuleerd wegens Corona – wordt verplaatst naar najaar 2021 

 Naam lesgever(s)  Mevr. Axana Walterus – Mevr. Irène Henderickx – Mevr. Emily Van Hout – dr. Jan 
Stulens – Mevr. Gerdy Haket – Mevr. Karen Lambrechts – Mevr. Katrien Ruytjens – 
Mevr. Liesbet Muermans – Mevr. Mart Knaepen – Mevr. Kim Trippas  

  

 Doelgroep  Kinesitherapeuten die werkzaam zijn in ziekenhuizen, revalidatiecentra, 
woonzorgcentra, voorzieningen voor mensen met een beperkingen, of als zelfstandige 
een eigen of groepspraktijk hebben.  

  

 

 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 
 

  

 Aantal deelnemers    19 deelnemers   

 Duur opleiding   7 maandagen van 13u-16u30. Totaal van 21u 

 10/02/2020 

 17/02/2020 

 02/03/2020 

 09/03/2020 

 16/03/2020 (verplaatst naar 20/10/2020 : live) 

 23/03/2020 (verplaatst naar 17/11/2020:  online) 

 20/03/2020 (vervangen door verzenden van flyers met info) 

  

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

 Mevr. Natahlie Vanaeken, deskundige PZ - PALLION 

 Mevr. Kim Trippas, netwerkpsycholoog NPZL 

 Mr. Mario Knippenberg, 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. 
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 Naam opleiding  Palli-topics: Palliatieve thema’s in de thuiszorg – Angsten bij mijn palliatieve patiënt 
– Help!? 

  

 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 “Hoe communiceren met 
patiënten die angstig zijn”, specifiek voor de thuiszorg.  
 

  

 Aantal deelnemers  Totaal van 18 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) 

 13/10/2020 (geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen) 

 27/10/2020 (live doorgegaan) 

 10/11/2020 (geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen) 

 24/11/2020 (online doorgegaan) 
 

  

 Naam lesgever(s)  Kim Trippas, netwerkpsychologe NPZL   

 Doelgroep  Verpleegkundigen en zorgkundigen in de thuiszorg   

 

 Naam opleiding  Webinar: Stressrespons op een naderend einde: Angst   

 Doelstelling  Door de lockdown in het voorjaar 2020 besloten we om in het najaar over te schakelen 
op het geven van webinars. Onze netwerkpsycholoog werkt er eentje uit om 
hulpverleners kort en tijdsbesparend eentje aan te bieden rond angst. Een thema dat 
vrij toepasbaar is gezien de periode.  

  

 Aantal deelnemers  9 deelnemers   

 Duur opleiding   Er werden 3 momenten voorzien van 14u-16u online. Door een tekort aan 
inschrijvingen is enkel de laatste doorgegaan.  

 17/09/2020  

 09/10/2020 

 27/11/2020 ( doorgegaan) 

  

 Naam lesgever(s)  Kim Trippas, Netwerkpsycholoog   

 Doelgroep  Iedereen werkzaam in de palliatieve zorg met belangstelling   

 
 

3.2. Opleidingsaanbod in samenwerking 
(voeg rijen toe wanneer nodig) 

 

 Naam opleiding  Palliatieve Zorg voor Apothekers   

 In samenwerking met…  KLAV (Koninklijk Limburg Apothekers Verbond)   

 Doelstelling  Palliatieve zorg, palliatieve sedatie en euthanasie, medicatie, materialen, 
communicatie 

  

 Duur opleiding   2x 1,5u   
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 Naam lesgever(s)  Dr. Joke Bossers, dr. Jan Stulens, Katia Rosiensky   

 Doelgroep  Apothekers   

 Aantal deelnemers  50   

 

 Naam opleiding  Sterfstijlen. Communicatie over levenseinde.    

 In samenwerking met  PST en PE van het Jessa Ziekenhuis   

 Doelstelling   Inzicht verwerven in de verschillen die er zijn tussen visies op doodgaan en 
het effect op communicatie  

 Inzicht verwerven in je eigen kijk op doodgaan en het effect daarvan op je 
eigen communicatiestijl  

 Vaardigheden verwerven om de dialoog over het levenseinde af te stemmen 
op de stervens– en communicatiestijl van de patiënt 

 
Thema’s:  

 Overzicht van de vijf sterfstijlen 

 Interview met gezonde personen 

 Interview met zieke personen 

 Lastige situaties voor zorgverleners 

 Lastige situaties voor verpleegkundigenµ 

 Reflectie m.b.t. eigen (sterf)stijl 
 

  

 Aantal deelnemers  6   

 Duur opleiding   10,5u 

 20/10/2020 

 17/11/2020 

 1/12/2020 ( Geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen) 

  

 Naam lesgever(s)  Mevr. Inge Knaepen – Mevr. Magda Vandebroek   

 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,… 

  

 

 Naam opleiding  Basislopleiding palliatieve zorg voor thuisverpleegkundigen   

 In samenwerking met…  VP plus   

 Doelstelling  De verpleegkundigen  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 
Behandelde thema’s  

 Inleiding in palliatieve zorg 

 Pijncontrole   

 Symptoomcontrole 

 Communicatie 

 Medisch begeleid sterven: begrippenkader 

 Spirituele zorg 

 Zorg voor jezelf als hulpverlener 
 

  

 Duur opleiding   7 donderdag namiddagen van 13u30 tot 17u00 - Totaal 24,5u 

 09/09/2020 

 10/09/2020 
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 24/09/2020 

 15/10/2020 

 29/10/2020 

 19/11/2020 (online gegeven) 

 03/12/2020 (online gegeven) 

 Naam lesgever(s)  Kim Trippas (NZPL) – Heidi Jans (NZPL) – Yolanda Hustings (Deksundige PZ) – Dr. Joke 
Bossers (PST arts en equieppe arts Pallion) – Linda Symons (Deskundige Pallion)– 
Liesbet Muermans (Psychotherapeut en rouw-verliesconsulent) – Irène Henderickx 
(vormingsmedewerker Pallion)– Jan Coel (Lector postgraduaat PZ PXL) 

  

 Doelgroep  Zelfstandig thuisverpleegkundigen   

 Aantal deelnemers  20   

 

3.3. Opleidingen op maat 
(voeg rijen toe wanneer nodig) 

 
 

 Thema opleiding  Palliatieve zorg bij personen met een beperking van de spuitaandrijver   

 In samenwerking met…  Sint-Oda   

 Datum dd/mm/jjjj   10/03/2020   

 Naam lesgever(s)  Wendy Grossard   

 Doelgroep  Verpleegkundigen   

 Aantal deelnemers  12   

 

 Thema opleiding  Palliatieve zorg thuis in het WZC en de taak van de zorgkundige   

 In samenwerking met…  Ferm   

 Datum dd/mm/jjjj   18/09/2020   

 Naam lesgever(s)  Nathalie Vanaeken   

 Doelgroep  Studenten   

 Aantal deelnemers  13   

 

 Thema opleiding  Inleiding palliatieve zorg voor thuisverpleegkundigen   

 In samenwerking met…  Opticare   

 Datum dd/mm/jjjj   01/10/2020   

 Naam lesgever(s)  Liesbet Muermans   

 Doelgroep  Thuisverpleegkundigen   

 Aantal deelnemers  10   
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3.4. 

 
 
 
Studiedagen, symposia, congressen 
(voeg rijen toe wanneer nodig) 

 

 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). 
 

 

 Onderwerp  Symposium “Het gewone sterven – nog doodgewoon?!”  
Verplaatst wegens Corona  

  

 In samenwerking met…  /   

 Behandelde thema’s   Documentaire ‘Last Days’ 

 Sterven in België: wat zegt het onderzoek? 

 Natuurlijk sterven of medisch begeleid sterven? 

 Panelgesprek 

 Existentiële en spirituele gids voor het gewone sterven 
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 opdat 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? 
Wat met transcendente ervaringen aan een sterfbed? 

  

 Locatie   Provinciehuis Limburg – Universiteitslaan 1 3500 Hasselt   

 Naam spreker(s)  Lieve Blancquaert, Joachim Cohen, Johan Menten, Alexander Verstaen, Katrien 
Cornette 

  

 Doelgroep  Artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen, psychologen, ergotherapeuten, sociaal 
assistenten, moreel consulenten, vrijwilligers en andere hulpverleners die rond 
palliatieve zorg werken in verschillende settings 

  

 Aantal deelnemers     

 Datum  19 mei 2020  verplaatst naar 3 juni 2021   

 

3.5. Andere 

 

3.5.1. Wetenschappelijk onderzoek 

   BE-CARED project  
1. Met het BE-CARED-project willen we ervaringen, belevingen en noden van nabestaanden van palliatieve 
patiënten in kaart brengen om aanbevelingen te kunnen formuleren. BE-CARED is een vierjarige studie 
gefinancierd door Kom op tegen Kanker. 
2. Deelname aan een interview over de ervaringen van zorgverleners met het begeleiden van familieleden 
voor/tijdens/na een euthanasieprocedure (najaar 2020-voorjaar 2021) .  
Binnen het team van Pallion worden de palliatief deskundigen door het diensthoofd en de psychologe begeleidt 
en gestimuleerd om vragen te stellen aan de patiënt en zijn familie en de nodige documenten bespreekbaar te 
maken. Het interview met 3 leden van het team van Pallion zal plaatsvinden in het voorjaar van 2021 op 
uitnodiging van de onderzoekster van U-Gent    
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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 

 

 

MANGOMOMENT: Het inmiddels bekende fenomeen Mangomoment ontstond 
in een Belgisch ziekenhuis, maar verovert nu in snel tempo zowel de Belgische 
als de Nederlandse gezondheidszorg. 
Mangomomenten: momenten van grote waarde die ontstaan via kleine, 
onverwachte gebaren die geen of weinig tijd, geld en moeite kosten. 
Iedereen heeft behoefte aan warme zorg. Maar dat is niet vanzelfsprekend in 
deze drukke tijden. Dit boek helpt je op weg om in het dagelijkse leven, zowel 
persoonlijk als professioneel, kleine momenten van grote waarde te creëren 
voor de mensen om je heen en zo hun geluk en je eigen voldoening te vergroten. 
Tal van waargebeurde verhalen uit zowel Vlaanderen als Nederland, doorspekt 
met prachtige portretfoto’s, inspireren en motiveren je in je zoektocht naar 
warmere zorg, meer veerkracht en positiviteit. Daarnaast bieden reflecties van 
internationale experts inzicht in de zin en haalbaarheid van Mangomomenten. 
 
 

 

 AFSCHEID DAT VERBINDT: Waarom en hoe praten over het naderende 
levenseinde verbindend kan werken? 

 Dit boek brengt de dood bewust in het leven. Het geeft woorden, verhalen, taal 
aan levens die naar het einde gaan. Zin en betekenis als wezenlijke noodzaak om 
mens te zijn. Verbinding tussen wat voorbij is, wie voorbij zal gaan en wat nog 
komen zal en wie nadien zal zijn. Een soort van blijven, zonder ontkenning van 
het weggaan. Het bezorgt een eeuwigheid aan seculiere tijden, het geeft 
nabijheid over de ketens van de generaties. Het zijn woorden van verbinding, 
niet meer of minder dan ware menselijkheid, denk ik. --- Dirk De Wachter 

 Hilde Ingels tekent verhalen op van mensen die niet zo lang meer te leven 
hebben. Ze laat hen terugblikken op hun leven, vooruitkijken naar het afscheid 
dat eraan komt en ze spreekt met hen over de dood. Uit deze gesprekken blijkt 
hoe betekenisvol het voor betrokkenen en hun naasten kan zijn om afscheid en 
dood te benoemen. 

 In dit boek reflecteert de auteur op deze ontmoetingen en reikt ze handvatten 
aan voor wie met de eindfase van het leven geconfronteerd wordt. 
Nabestaanden delen hun ervaringen over de laatste maanden, weken en dagen 
met hun geliefde en enkele zorgverleners vertellen over wat de veelvuldige 
contacten met stervenden met hen doen 

 



Jaarverslag PN/PSV - pagina 42 van 47 

 

VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING IN WOONZORGCENTRA: In Vlaanderen leven de 
meeste personen met dementie in hun gewone huiselijke omgeving. Maar een 
overgang naar het woonzorgcentrum is vaak onvermijdelijk, eens het proces van 
dementie zover gevorderd is dat de draagkracht van de mantelzorg 
overschreden wordt of wanneer het alleen wonen zeer onveilig wordt. Vele 
mensen met dementie brengen bijgevolg hun laatste levensmaanden door in 
een woonzorgcentrum. De overgang van thuis naar een tehuis gaat gepaard met 
afspraken over de zorgplanning en over levenseindeplanning in het bijzonder. In 
dit boek brengen we een visie voor de aanpak van deze gesprekken over zorg bij 
het levenseinde van personen met dementie in de praktijk van woonzorgcentra. 
Deze inzichten en praktische casussen zijn ontwikkeld in de context van 
onderzoek over de toepassing van Shared Decision Making of Kiezen in overleg 
in de praktijk van woonzorgcentra. Met deze publicatie hopen we velen te 
inspireren en aan te zetten tot een optimale kwaliteit van zorg en ondersteuning 
met het oog op een goede dood voor mensen met dementie in het 
woonzorgcentrum 
 

 PUBLISHER Microsoft Publisher is een veelzijdig programma waarmee u in een 
handomdraai fraai uitziende documenten opmaakt. Zo kunt u met Publisher 
kalenders, kaarten, catalogi, briefpapier en posters ontwerpen. Dankzij de 
sjabloongestuurde aanpak is het programma eenvoudig te bedienen, maar ook 
als u meer geavanceerde zaken wilt uitvoeren laat de toepassing u niet in de 
steek. Dit praktische boek leert u omgaan met de functies van Publisher, en laat 
zien hoe u zelf gelikte publicaties maakt. In dit boek speciale aandacht voor het 
lint met opdrachten, dat de menubalken in Publisher 2010 vervangt. Tot de 
behandelde onderwerpen behoren: 

 kennismaken met Publisher en het lint 

 werken met bestanden 

 lege publicaties indelen 

 werken met sjablonen 

 tekst invoegen en opmaken 

 tabellen vormgeven 

 werken met kleur 

 objecten en afbeeldingen gebruiken 

 publicaties afdrukken 
 

 
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 overleg met de coördinatoren van vrijwilligerswerk. Hierop worden noden van 
de sector gesignaleerd en afgestemd met het aanbod van het NPZL. Voor 2021 staat eveneens een terugkomdag op 
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het programma voor alle vrijwilligers die de basisopleiding hebben gevolgd (combinatie van inhoudelijke thema’s en 
intervisie). 

 
(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.  

 

III. Actieplan 2021 
 

 SENSIBILISERING BEVOLKING 
 
21 01 2021  ‘Hoop en Geluk in Nieuwe tijden, met een warm hart voor palliatieve zorg’.  

Voor bevolking en hulpverleners.  
Handvaten om in moeilijke tijden, uit kleine zaken, hoop en vreugde te putten. 

 
03 02 2021 ‘Het Palliatief Debat’ (project gefinancierd door KOTK)  

Heeft als doelstelling een breed maatschappelijk debat te voeren hoe zorg aan het levenseinde dient 
vormgegeven te worden. 

 NPZL ondersteunde dit project door het organiseren van twee debatavonden in 2020 en deed mee aan 
de Limburgse Provinciale debatavond op 03/02/2021. 

 
19 10 2021 Gemeente Peer 

 Sensibilisatie bevolking over palliatieve zorg, wilsverklaringen, euthanasie en palliatieve sedatie 
 

Gemeente Heers  
Er werden contacten gelegd met de gemeente Heers om een avond rond palliatieve zorg uit te werken, 
én een opleiding rond palliatieve zorg en wilsverklaringen te geven aan ambtenaren die aan de 
loketten staan en vragen krijgen rond de wilsverklaringen. Er werden verder nog geen concrete 
afspraken gemaakt gezien Corona. 

 

 

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING 
 
ARTSEN 
 
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.  
 
Najaar Psycho-emotionele ondersteuning voor en door artsen (4-daagse 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. 
 
25/09/2021 – 16/10/2021 – 13/11/2021 – 11/12/2021 
 

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) 
 
16/03/2021 Avondsymposium ‘Afscheid dat verbindt’ – online 
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  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 20/04/2021 – 04/05/2021 – 11/05/2021 – 18/05/2021 – 25/05/2021 – 01/06/2021 – 08/06/2021 
Najaar 07/09/2021 – 21/09/2021 – 12/10/2021 – 26/10/2021 – 09/11/2021 – 23/11/2021 – 07/12/2021 
 
27 04 2021 Terugkomdag Kernopleiding 
 Aan cursisten die reeds deelnamen aan de kernopleiding wordt gelegenheid gegeven elkaar terug te 

ontmoeten. Een spreker wordt uitgenodigd rond een thema, gelegenheid tot uitwisseling. 
  
03 06 2021 Symposium Het “gewone” sterven—Nog doodgewoon?  

Uitgesteld omwille van Corona – verplaatst naar 28/01/2020, verplaatst naar 19/05/2020, verplaatst 
naar 03/06/2021 
 
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?  

 
07 10 2021 17

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

‘Onder druk communiceren in palliatieve zorg’ 
Gepland op 01/10/2020 – uitgesteld omwille van Corona – het congres zal online doorgaan op 
07/10/2021 omdat er nog geen zekerheid is of het mogelijk is om in oktober met een grote groep 
hulpverleners samen te komen. 
 
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? 

  
WOONZORGCENTRA 

Project samen met Pallion, met financiering van PALD (Patrimonium Limburgs Diocesaan bureel) 
                      Bedoeling is om palliatieve zorg meer bekendheid te geven in woonzorgcentra. Aan de hand van de 

film ‘Sprakeloos’ worden deelnemers na vertoning van de film mee ingewijd in de vier pijlers van 
palliatieve zorg en worden kantelmomenten gedetecteerd  om het gesprek aan te gaan. Ook wordt 
aan de hand van stellingen de mening van de deelnemers bespreekbaar gemaakt. Elke deelnemer 
ontvangt 10 belangrijke ‘take away messages’, belangrijke boodschappen om te onthouden. Er wordt 
info gegeven over de werking van Pallion en NPZL. 

 
16 11 2021 WZC Triamant in Velm – regio Zuid Limburg 
25 11 2021 OC Katharina Hasselt – regio Midden Limburg 
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02 12 2021 WZC Toermalien  Genk - regio Midden  
09 12 2021 WZC Gerkenberg Bree - regio Noord 

 

Telkens een namiddag- en avondvoorstelling 
 van 13u-16u30 en 19u -22u30 
 

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 14/09/2021 – 30/09/2021 – 19/10/2021 – 18/11/2021 

  
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 
 

Voorjaar 11/02/2021 – 25/02/2021  – 11/03/2021 – 25/03/2021 – 01/04/2021  - 22/04/2021 – 06/05/2021  
Najaar 09/09/2021 – 23/09/2021  – 14/10/2021 – 28/10/2021 – 18/11/2021 – 02/12/2021 – 16/12/2021 

 
  Palli-topics : Palliatieve thema’s in de thuiszorg 

4 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) 
  

01/04/2021 – 22/07/2021 – 29/04/2021 – 06/05/2021 – 20/05/2021 – 27/05/2021 – 10/06/2021 
 
2021 Terugkomdag voor alle vrijwilligers die de basisopleiding gevolgd hebben  
                      Combinatie van inhoudelijke thema’s en intervisie. 
 
 
VERDIEPENDE OPLEIDING 
 
10 06 2021 ‘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. 
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14/09/2021 – 19/10/2021 – 18/11/2021 

 
04 03 2021 ‘Pijn en Symptoomcontrole’ (online)  

Verpleegkundigen hebben een belangrijke taak op vlak van lichamelijke zorg en pijn en 
symptoomcontrole in palliatieve zorg. 
Pijn is een frequent voorkomend probleem maar ook andere klachten zoals kortademigheid, hoest, 
misselijkheid, delirium, onrust,… kunnen de levenskwaliteit en het comfort ernstig aantasten. 
Deze verdiepende opleiding zoomt in hoe je  deze ongemakken vroegtijdig opmerken, beoordelen en 
behandelen. Naast enkele meer algemene symptomen in de laatste levensfase, komen ook de 
symptomen aan bod die kenmerkend zijn voor de laatste levensuren (terminale fase) 

 
08 06 2021 Workshop ‘Zorg voor eigen spirituele bronnen’ - Zelfzorg 

Een opleiding voor hulpverleners die naast het voortdurende ‘zichzelf geven’ in de hulpverlening, 
handvaten zoeken om zichzelf terug op te laden.  De workshop gaat in op de voornaamste ‘spirituele 
bronnen’ waaruit we kunnen putten, en hoe we deze bronnen kunnen integreren in ons leven.  

  
PERSONEN MET EEN BEPERKING 
 
01 04 2021 Studiedag: Maurice is palliatief en… hoe bespreek ik dit met hem? (Communicatie)  
Aangezien de sprekers het niet zien zitten om de opleiding online te geven wordt deze studiedag uitgesteld naar 
het voorjaar 2022 
 
 

SAMENWERKEN 
 
WOONZORGCENTRA 
Werkgroep Noord   3x jaar 29/04/2021 – nog te bepalen  – nog te bepalen 
Werkgroep Midden   3x jaar 20/05/2021 – nog te bepalen  – nog te bepalen 
Werkgroep Zuid   3x jaar 06/05/2021 – nog te bepalen  – nog te bepalen 
 
 
ZIEKENHUIZEN 
 
Werkgroep PST Psychologen  3x jaar 
 
Werkgroep PST Verpleegkundigen 3x jaar 

Onderling wordt nog afgestemd om werkgroep PST psychologen en PST 
verpleegkundigen te integreren tot 1 werkgroep. 

 
Werkgroep PE   2x jaar 
 
 
ONDERWIJS 
 
Werkgroep Hoge Scholen  1x jaar  11/03/2021 
 
 
THUISZORG 
 
Werkgroep Thuiszorg   3x jaar 09/02/2021 - 27/04/2021 - 19/10/2021 
 
 
PERSONEN MET EEN BEPERKING 
 
Werkgroep PMB   2x jaar 02/03/2021 (online) – nog te bepalen  
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STAATSHERVORMING 

 
RZP Pilootproject Regionale Zorg Zone 8 - Oost-Limburg 

NPZL neemt deel aan de kerngroep, het platform  en de uitwisselingsvergaderingen met de andere 
pilootregio’s (lerend netwerk). 
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. 
 
Lerend Netwerk   
11/02/2021 – 24/03/2021 – 12/05/2021 – 10/06/2021 – 07/07/2021 
 
De vergaderingen van de Kerngroep en het Platform worden gaandeweg ingepland. 
 

HERBRONNEN EN EVALUEREN 
 
04 03 2021 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. 

  
  Corona crisis  

In de eerste en tweede lockdown werkt het team van thuis uit. We houden contact in wekelijkse Team 
meetings via zoom waarin van gedachten wordt gewisseld over veranderde aanpak, en inhoudelijke 
afstemming, o.m. over het Vlaams Congres. Beslissingen worden genomen over het online laten 
doorgaan van opleidingen of te verschuiven naar het najaar van 2021 of het voorjaar van 2022.  
 
 
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 
Walterus Axana 
Jans Heidi 
Froidmont Els 
Collas Natascha 
Lescouhier Hilde 

 

  

 
 
 


