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“DE KLOOF … NOG STEEDS

“EEN BASISRECHT

Er is een te grote kloof tussen afdelingen en artsen waar
meestal 'curatief' gewerkt wordt en een echte palliatieve
afdeling. Waarschijnlijk door te veel nog te willen 'iets doen',
vasthouden aan routines en te weinig op de hoogte zijn van
palliatieve zorg.

Iedereen heeft recht op een basiskwaliteit aan
palliatieve zorg. Of je nu thuis sterft, in een
woonzorgcentrum of in een ziekenhuis.
Nu lijkt die basiskwaliteit niet overal gegarandeerd. De
kwaliteitsverschillen zijn groot. Je moet geluk hebben
met de plaats waar je sterft.”

Onder dit laatste versta ik: geen onnodige medische
interventies meer doen, pijnbestrijding, comfortzorg,
bespreekbaar stellen van wat patiënt echt wil, ...
Al te veel patiënten die palliatief zijn komen nog op 'gewone
afdelingen' terecht waar zo eigenlijk 'foute' zorg krijgen.”

“ALLEEN JAMMER DAT JE ER DOODZIEK VOOR MOET ZIJN
Palliatieve zorg is topzorg die je iedereen zou gunnen. Het is alleen jammer
dat je er doodziek voor moet zijn. Welke patiënt wil het niet? Dat er intens
geluisterd wordt naar je (ook naar de diepste zorgen en gedachten), dat
er gekeken wordt naar je klachten en dat er zo snel mogelijk iets aan je
klachten gedaan wordt.
Dat er gevraagd wordt: ‘wat wil je nog?’, dat er mensen zowel intra- als
extramuraal liefdevol om je heen staan om jou en je naasten bij te staan,
dat er mensen 24 uur bereikbaar zijn, dat er gewacht wordt met de zorg
totdat je zelf wakker wordt en aan de verzorging toe bent, dat er gevraagd
wordt: ‘wil je al iets eten? Zo ja wat? Van je wensdieet... ‘

“VEEL DIMENSIES
Psychologische, existentiële, spirituele,
financiële, praktische ondersteuning
in een vroeger stadium aanbieden en
bespreekbaar maken. Deze verschillende
disciplines zouden deel moeten uitmaken
van elk Palliatief Support Team.”

Dat je familie ook terecht kan bij de zorgverleners voor een luisterend oor
en een schouder om even tegen te leunen... Ja zelfs in coronatijden. Dat je
na de verzorging een heerlijke zachte zorgmassage krijgt ter ontspanning
en om je lijf (wat je zo in de steek laat) weer even heel te voelen, … Welke
patiënt wil dit niet? Deze zorg gun je iedereen, zeker als je niet meer beter
kunt worden.”
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Het online platform
als centrale hub
Ideeën, verhalen, kleine debatmomenten
Op woensdag 11 maart 2020 lanceerde Kom op tegen Kanker ‘Het breed maatschappelijk debat
over palliatieve zorg’. Tijdens deze fase, die heeft gelopen tot 11 november 2020, heeft iedereen
de mogelijkheid gekregen om bij te dragen aan ‘Het palliatief debat’ via de website www.
hetpalliatiefdebat.be. Mensen gaven hun verhalen en ideeën in op het online platform en overal in
Vlaanderen zouden kleine debatmomenten worden georganiseerd, zowel online als live.
Op het platform vormden 5 ‘verhalen’ van
mensen met palliatieve zorgnoden de insteek
voor de centrale vraag hoe we beter kunnen
zorgen voor wie niet meer beter wordt. De ideeën
en suggesties die mensen gaven, vormden op
hun beurt de opstap voor kleine uitwisselingen
waarbij anderen konden reageren, ideeën
aanvullen, suggesties goedkeuren of eerder
tegenargumenten formuleren …
Er was ook een ondersteuningsaanbod voor live
debatmomenten voorzien. De bedoeling van
deze dialoogmomenten was om zoveel mogelijk
mensen de gelegenheid te geven hun stem te
laten horen via de organisatie van kleinschalige
debatactiviteiten met vrijwilligers, patiënten,
zorgverstrekkers…
Van zodra organisaties het initiatief namen om
zo’n debatmoment te organiseren voor een
voldoende grote groep (minimum 25 à 30 personen), zouden we dit ondersteunen door materiaal
én een gespreksleider ter beschikking te stellen. Maar ook voor kleinere groepen werden enkele
eenvoudige formats met gebruiksvriendelijke handleidingen ter beschikking gesteld via het online
platform (ze staan nog altijd hier).
COVID-19 stak echter stokken in de wielen en dwong ons tot creativiteit. De eerste lockdown zorgde
ervoor dat live debatten al enkele dagen na de lancering niet meer konden doorgaan. Daarom
organiseerden we online tafelgesprekken via ZOOM met groepen van 8 tot 16 personen. Deze
tafelgesprekken boden de gelegenheid om in kleine groepjes van gedachten te wisselen waarna elk
groepje enkele kernideeën formuleerde. Deze werden, in een slotsessie, met iedereen besproken onder
leiding van een gespreksleider. De resultaten van deze gesprekken werden ingegeven op het online
platform en zijn meegenomen in deze finale analyse van het online gedeelte van het palliatief debat.
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De bedoeling van deze
dialoogmomenten was om
zoveel mogelijk mensen de
gelegenheid te geven hun
stem te laten horen via de
organisatie van kleinschalige
debatactiviteiten met
vrijwilligers, patiënten,
zorgverstrekkers…
Levendige online bedrijvigheid
Dit tussentijds rapport is gebaseerd op de activiteiten op het online platform in de
periode van 11 maart 2020 tot en met 16 november 2020.
Tijdens deze periode werd de website bijna 37.000 keer bezocht door meer dan
30.000 bezoekers. Gemiddeld duurde elk bezoek 1 min 16 seconden. De bezoekers
konden de informatie over de cases raadplegen, de blogs en nieuwsberichten lezen
of deelnemen aan de debatformules. De eerste bezoekerspiek werd genoteerd
onmiddellijk na de lancering,
maar het bezoekersaantal
verminderde snel,
hetgeen we in hoofdzaak
toewijzen aan de eerste
COVID-19-uitbraak en de
daaropvolgende lockdown.
Alle media-aandacht
ging gedurende de
daaropvolgende weken
en maanden naar het
coronavirus en de impact
ervan op het dagelijks leven
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Op de website werd een nieuwe toegangspiek bereikt begin juni 2020 bij de herlancering van
de campagne in de media. Deze piek strekt zich uit over een langere periode en zou een flink
deel van de zomermaanden aanhouden. Vanaf de tweede helft van september zien we een
lichte verhoging in vergelijking met de ‘kalmere’ tussenperiodes. Deze toegenomen aandacht
is wellicht te danken aan het grotere aantal gemodereerde online discussiesessies.
De belangrijke rol van de media-aandacht wordt in de verf gezet door het grote aantal
bezoekers – bijna 45% - dat via een verwijzing vanuit een andere website (o.a. Het
Nieuwsblad, De Morgen, …) bij Het palliatief debat is terechtgekomen. Ook sociale media
speelden een belangrijke rol: 31% van de bezoekers kwam via dit kanaal op de website
terecht, voornamelijk vanuit Facebook. Ongeveer een vijfde van de bezoekers had de
URL rechtstreeks ingetypt, minder dan één op tien vond de weg naar de website via een
zoekmachine.
Hoewel de drempel om aan
het debat deel te nemen zo
laag mogelijk werd gehouden,
registreerde slechts een
minderheid van de bezoekers
zich. Registratie was echter
niet nodig om de informatie
op de website te consulteren
en/of om het debat te volgen,
maar wel voor wie een idee of
een verhaal wilde aanbrengen
of wie een suggestie
wilde ondersteunen of
becommentariëren. Registratie
hield in dat mensen hun naam
en e-mailadres moesten
opgeven alsook enkele persoonsgegevens.

De bijdragen tonen ook aan hoe
aandacht voor de palliatieve
aspecten van zorg en de interventies
van palliatieve zorgverleners werkelijk
het verschil kunnen maken.

Ongeveer een kwart van de ingebrachte ideeën ging over de kwaliteit en organisatie
van palliatieve zorg, terwijl ook thema’s als reikwijdte en opstart van palliatieve zorg en
zorgkeuzes bij het levenseinde elk een vijfde van de ideeën voor hun rekening namen.
Aan het thema wie palliatieve zorg krijgt of niet krijgt – de doelgroep van palliatieve zorg –
werd 14% van de ideeën toegekend, op de voet gevolgd met 13% door het thema overleg
over huidige en toekomstige zorgwensen - de zogenaamde vroegtijdige of voorafgaande
zorgplanning (VZP). Het thema wie palliatieve zorg detecteert en toedient sluit de rij met 8%
van de ideeën.
In totaal werden 633 unieke bijdragen geleverd en werden 74 ervaringsverhalen gedeeld op
de website. Sommige van deze verhalen mochten op meerdere onlinereacties rekenen. Ze
geven een uit het leven gegrepen relaas van wat er mis kan gaan op vlak van palliatieve zorg
en bij het levenseinde. Ze tonen echter ook aan hoe aandacht voor de palliatieve aspecten
van zorg en de interventies van palliatieve zorgverleners werkelijk het verschil kunnen maken.
In totaal werden ook 23 online dialoogmomenten en 5 fysieke bijeenkomsten gehouden
met in totaal 608 deelnemers. Uit deze sessies werden 158 ideeën toegevoegd aan het
onlinedebat.
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Palliatieve zorg: een
bijzondere meerwaarde,
maar ook tekortkomingen
De overgrote meerderheid van de correspondenten is het erover eens dat palliatieve
een immens grote meerwaarde biedt in het Belgische zorglandschap. Maar er zijn
ook tekortkomingen in de palliatieve zorg waarvoor we de ogen niet mogen sluiten.
Die tekortkomingen beginnen bij de huidige beeldvorming rond palliatieve zorg, die
te sterk vereenzelvigd wordt met levenseindezorg. Maar ook op vlak van het beleid
en van de organisatie dringen aanpassingen zich op. Vandaag al krijgen te weinig
mensen met palliatieve zorgnoden voldoende toegang tot die zorg. Dit zal in de
toekomst, met een ouder wordende bevolking, alleen maar toenemen. Bovendien
vallen, net als in andere zorgsectoren, opnieuw kwetsbare mensen uit de boot.
Ook in de dagelijkse zorgpraktijk en op vlak van informatie en communicatie tussen
zorgverlener en zorgvrager dringen verbeteringen zich op. En uit de getuigenissen
blijkt bovendien dat geuite levenseindewensen in de praktijk niet altijd ingewilligd
worden. Hoewel we in België een vooruitstrevende wetgeving hebben op vlak van
levenseindebeslissingen, blijkt er in de praktijk nog veel onduidelijkheid te bestaan
bij burgers en patiënten.

Hoewel we in België een vooruitstrevende
wetgeving hebben op vlak van
levenseindebeslissingen, blijkt er in de
praktijk nog veel onduidelijkheid te bestaan
bij burgers en patiënten.

In dit deel van dit rapport gaan we in detail in op de ideeën die in deze fase van Het palliatief debat
werden aangebracht. Dit rapport over de eerste publieksfase (‘het breed maatschappelijk debat’) van
het traject ‘Het palliatief debat – beter zorgen voor wie niet meer beter wordt’ is een samenvatting
van de meer dan 600 ideeën en reacties rond palliatieve zorg die op website werden gepost of uit de
onlinesessies naar voor kwamen.
Elk van die ideeën werd thematisch gecodeerd volgens een codeboek dat zijn inspiratie vond in de 34
aanknopingspunten die werden opgesteld vanuit de startnota, aangevuld met de resultaten van de
expertworkshop van het voorjaar 2020. Naarmate het aantal reacties toenam, werd ook de thematische
codering verder verfijnd. Niettemin zijn de hoofdthema’s grotendeels dezelfde gebleven:
1.

De actieradius van palliatieve zorg verbreden

2.

Voor wie palliatieve zorg nodig heeft, billijke toegang creëren

3.

De organisatie van palliatieve zorg versterken

4.

Inzetten op betekenisvol overleg voor zorg op maat

5.

Zelfbeschikking als fundamenteel recht dat gerespecteerd moet worden
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De actieradius van palliatieve
zorg verbreden
MÉÉR DAN ZORG AAN HET STERFBED, BREDER DAN HET
BESTRIJDEN VAN PIJN EN FYSIEK ONGEMAK

Doordat palliatieve zorg vaak laattijdig wordt opgestart, worden er kansen gemist om lijden, pijn
en fysieke ongemakken behoorlijk aan te pakken. Bovendien moet palliatieve zorg de focus ook
breder leggen en oog hebben voor psychische, sociale en existentiële noden, zoals onderstaande
correspondent pleit:

Meer dan een op vijf reacties op het onlineplatform wijst er impliciet of expliciet op dat
palliatieve zorg meer moet zijn dan levenseindezorg en/of breder moet gaan dan het
bestrijden van pijn en lichamelijke problemen. En toch, uit de reacties blijkt dat palliatieve
zorg vaak pas in beeld komt als de patiënt volledig is uitbehandeld, als artsen menen dat
curatieve en/of levensverlengende behandelingen niet langer nuttig zijn, als het overlijden
imminent naderbij komt. Daardoor wordt palliatieve zorg (nog altijd) heel sterk vereenzelvigd
met levenseindezorg of terminale zorg, blijkt ook treffend uit volgende reacties:

Ik wil mensen die ervaring hebben met palliatieve zorg dus oproepen om erover
te praten, om te vertellen hoeveel moois er kan gebeuren in de laatste levensfase,
wanneer genezing niet meer mogelijk is. Door de juiste omkadering te krijgen, zowel op
fysisch, psychologisch, sociaal gebied alsook bij de zoektocht naar zingeving. Daarover
gaat palliatieve zorg. Wie palliatief is gaat daarom niet meteen sterven, maar mag
wel ondersteund worden om bewuster en voller te leven. Kortom, praten, vertellen,
ervaringen delen... en aanmoedigen om palliatieve zorgverleners te betrekken in een
vroeger stadium dan de stervensfase.

Heel veel dokters blijven maar behandelen. Durven niet te zeggen: “We gaan aan
comfortzorg doen.” Daardoor krijgen mensen veel te laat palliatieve zorg.
Mensen hebben nog schrik voor het woord palliatief. Zowel het grote publiek
als zorgprofessionelen koppelen al te vaak het begrip stervensbegeleiding aan
het begrip palliatief en zo worden er belangrijke kansen gemist. Een sereen
levenseinde wordt dan vaak een aaneenkoppeling van urgenties.

Wanneer moet palliatieve zorg dan beginnen?
Over het tijdstip waarop palliatieve zorg moet starten, worden meerdere suggesties gegeven.
Sommigen blijven nochtans vasthouden aan het klassieke idee dat pas bij een (eerste) falende
behandeling iemand paraat moet staan om de nood aan ondersteunende zorg in te schatten en
te organiseren:

Palliatieve zorg wordt nog te vaak geassocieerd met stervenszorg, terwijl het net
een vorm van zorg is die inzet op levenskwaliteit.

Palliatieve zorg moeten we terugbrengen tot zijn essentie. - Ik vind dat de term
palliatieve zorg in dit debat te veel wordt ‘opgerokken’. In de kern is palliatieve zorg
nog altijd verzachting en comfort voor mensen bij wie geen enkele behandeling nog
aanslaat.

Ook de palliatieve statuten, die in de praktijk nog altijd gangbaar zijn omdat de aangepaste
wetgeving nog niet wordt toegepast, versterken deze connotatie:

De beperking van een maximaal verblijf van 3 maanden op een palliatieve
zorgeenheid (PZE) geeft iedereen het beeld dat palliatieve zorg gaat over het einde
van het leven. Palliatieve zorg is veel meer, maar wie weet dat? Daarom rust er een
taboe op palliatieve zorg en is de perceptie verkeerd.

Indien we de palliatieve zorg sneller in gang willen zetten, hoe zouden we dat
kunnen vervroegen? Eens blijkt dat de eerste behandeling gefaald heeft, samen met
psycholoog de impact van de ziekte inschatten en ondersteunende zorg – o.a. van
mantelzorgers – organiseren?

De opstart van palliatieve zorg moet veel vroeger gebeuren. De wettelijke
termijnen moeten eruit. Niet enkel de diagnose is belangrijk maar vooral kijken naar
wat iemand nodig heeft.

Anderen suggereren om al bij de diagnose van een potentieel levensverkortende aandoening
aandacht te hebben voor palliatieve zorgnoden. Nog anderen menen dat een palliatief
geschoolde zorgverlener best betrokken wordt bij slechtnieuwsgesprekken en in een ‘palliatieve’
opvolging voorziet, en/of dat er palliatieve zorgexperts deelnemen aan elk multidisciplinair
oncologisch consult (MOC):

Heel wat huisartsen zijn terughoudend bij het toekennen van een palliatief
statuut, terwijl mensen vaak al vroeg in hun ziekteproces palliatieve noden ervaren.
Dit zou moeten versoepelen.

Palliatieve zorg kan opgestart worden van zodra de diagnose van een ongeneesbare
aandoening wordt gesteld, en wanneer deze een belangrijke repercussie heeft op de
kwaliteit van leven en levensduur.
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Van zodra er een diagnose (of zelfs reeds tijdens het diagnostische
proces) wordt gesteld is het belangrijk dat de verschillende actoren (artsen,
verpleegkundigen, psychologen, …) sensitief zijn voor de verschillende
deelfacetten binnen palliatieve zorg en deze bespreekbaar maken, afgestemd
op de noden van de patiënt. Hiervoor moet de context van de patiënt worden
bekeken en moet er multidisciplinair worden gehandeld. Binnen de oncologische
ziekenhuiscontext zou een palliatief zorgtraject bijvoorbeeld multidisciplinair
besproken kunnen worden tijdens het multidisciplinair oncologisch consult (MOC).

“Maar daarna wordt er minder gepraat
over wat ze willen totdat de bewoner niet
meer comfortabel is en het misschien
zelf niet meer goed kan benoemen.”

Palliatief Support Team en Multidisciplinaire Begeleidings Equipe Thuiszorg
verplicht betrekken bij de MOC zodat vroegtijdig palliatieve zorg kan aangeboden
worden.
Het standaard voorzien van een palliatief expert binnen het multidisciplinair
oncologisch consult zou heel veel kunnen bijdragen aan de VPZ.
Palliatieve zorg moet in mijn ogen veel eerder opgestart worden. Nu gebeurt
dit vaak pas wanneer de patiënt terminaal is. Palliatieve zorg is iets anders
dan terminale zorg. We zouden dit kunnen vervroegen door vanaf het begin van
diagnose een begeleidingsteam achter de patiënt te hebben staan.
De palliatieve supportteams moeten uitgebreid worden, zodat ze de arts en de
patiënt bij een slechtnieuwsgesprek kunnen ondersteunen. Nu krijgen patiënten
dikwijls slecht nieuws te horen waarna ze alleen naar huis gaan. Ze zouden
even moeten opgevangen worden door iemand die hen ook nog contacteert als
ze thuis zijn. Een soort verlenging van ondersteuning van het ziekenhuis. Deze
mensen kunnen voor meer duiding zorgen, kunnen de mogelijkheden van de
zorg op maat meegeven... Van zodra er een opname in het ziekenhuis of in een
palliatieve eenheid nodig is, zou die stem opnieuw duiding kunnen geven. Dit
verzacht de overgangen. Nu hebben mensen heel vaak het gevoel in de kou te
staan.

Ik heb de boodschap van mijn ongeneeslijke kanker keihard binnengekregen via de
arts en dan sta je er alleen voor. Het lijkt me bijna een evidentie dat er onmiddellijk
een psycholoog zou moeten aangesteld worden ter opvolging, want zelf ben ik niet de
persoon om hiervoor initiatief te nemen (en ik denk velen samen met mij). Dus ik pleit
voor verplichte psychologische opvolging voor alle palliatieve patiënten.
In woonzorgcentra zou de opname van een bewoner (of de periode relatief kort daarna) een goed
moment zijn om palliatieve zorgnoden in kaart te brengen en ter sprake te brengen:

Ik werk als verpleegkundige in een woonzorgcentrum. Hier merk ik dat er op
voorhand wel oppervlakkig met nieuwe bewoners wordt gepraat met als doel een
code ‘beperking therapie’ op te stellen. Maar daarna wordt er minder gepraat over
wat ze willen totdat de bewoner niet meer comfortabel is en het misschien zelf niet
meer goed kan benoemen. Dan moet er nog snel overlegd worden met de familie
en bewoner, en dit kan soms heel overweldigend overkomen. Ook bij mijn vader, die
een kankerdiagnose had, werd de palliatieve zorg te laat opgestart en werd er weinig
uitgelegd aan de familie. Kort na het moment van de diagnose moet dit al aangekaart
worden om te weten wat de patiënt wil en niet wil.

8

Breed maatschappelijk debat – rapport activiteiten online platform – maart-november 2020

“De PICT is een tool die bedoeld is voor
zorgverleners en teams, met als doel tijdigere
opsporing en van daaruit de mogelijkheid tot
eerdere start van zorgplanning en instellen
van een palliatieve mindset bij de patiënt en

Indien we de palliatieve zorg sneller in gang willen zetten,
moet er eerlijke en open informatie worden aangebracht
door deskundige artsen en verpleegkundigen. Die beschikken
over voldoende kennis en vaardigheden en die kunnen
een professionele houding aannemen. Hieronder verstaan
we: respectvol, eerlijk, stipt en aandachtig voor patiënt en
zijn omgeving. Hoe palliatieve zorg verder vervroegen en
verbeteren?
1. Opleidingen en continue bijscholing van de zorgverleners
2. Gebruik maken van palliatieve evaluatieschalen (PES, PICT
en SQ).

Een laatste groep pleit voor een betere palliatieve opleiding van en samenwerking tussen de verschillende
zorgverleners rond het bed van de patiënt zodat ze als team palliatieve zorgnoden tijdig erkennen. Uit veel reacties
blijkt duidelijk dat de toekenning van een palliatief statuut op basis van de inschatting hoe snel een patiënt zal
overlijden nog op weinig begrip kan rekenen. Het wordt als veel belangrijker gezien om de palliatieve zorgnoden in beeld
te brengen en zich daarop te baseren voor het toekennen van een (ingeschaald) palliatief statuut. Het gebruik van
palliatieve instrumenten/evaluatieschalen kan daarbij een grote hulp zijn, menen een aantal deelnemers. Vooral de
laatste quote is een stevig pleidooi voor het ten volle benutten van het PICT-instrument:

Nu is het zo dat het toekennen van het palliatief statuut bij de arts berust. Maar deze bekijkt dit nog te
vaak in functie van de prognosetijd i.p.v. in functie van de zorgnood. Het statuut geeft immers recht op
een aantal zaken zoals premies, bepaald materiaal, ... Voor de patiënt en zijn/haar familie en ook de (thuis)
verpleegkundigen maakt dit een enorm verschil. Artsen lijken niet altijd goed geïnformeerd hierover of
missen de goeie gesprekstechnieken om dat met de patiënt en de familie bespreekbaar te maken. Er is
dus nog heel wat ruimte voor verbetering hierin in de artsenopleiding en -navorming.
Iedereen die betrokken is bij palliatieve zorg (van huisarts tot palliatief team) meer informeren/
vormen over deze problematiek zodat er zeer vroegtijdig kan worden opgestart. Er bestaan hier al
wetenschappelijke tools voor (bijv. PICT). Dit zou standaard moeten worden.
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De PICT of Palliative Care Indicator Tool laat is enerzijds een
soort ‘flowchart’ om patiënten met palliatieve zorgnoden
tijdiger op te sporen en hierover het gesprek aan te gaan.
De PICT is een tool die bedoeld is voor zorgverleners en
teams, met als doel tijdigere opsporing en van daaruit de
mogelijkheid tot eerdere start van zorgplanning en instellen
van een palliatieve mindset bij de patiënt en diens omgeving.
Dit eerste deel ‘Identificatieschaal van de palliatieve patiënt’
van de PICT werd gevalideerd en officieel erkend door de
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Het tweede
deel van de PICT ‘De ernst van de zorgnoden’ heeft dan als
doel de zorg in te schatten en (financieel) te ondersteunen
naargelang nodig voor die geïdentificeerde palliatieve patiënt.
Men wil daarmee inspelen op de bestaande hiaten in het
palliatieve zorglandschap. De bedoeling is dat we hiermee
‘bottom up’ werken en zo vanuit het werkveld inschalen
wat nodig is i.p.v. top down vanuit geldende regelgeving
en structuren. De PICT dateert van 2016. De erkenning en
aanpassing van het tweede luik van de PICT heeft geen
verder publiek verloop meer gekend (ik hoop wel achter
de schermen!). Als we dan toch vanuit het palliatief debat
kijken naar wat nodig is, denk ik dat we in onze eigen voet
schieten als we het harde werken aan dit instrument daarbij
uit het oog verliezen. Het is gevalideerd, het is werkzaam,
het is vlot toepasbaar, wat we nu nog nodig hebben is
dat overheidsstructuren en zorgfinanciering erop wordt
aangepast en dat het van daaruit ook meer wordt gepromoot
als een ‘methodologisch instrument ter identificatie van de
palliatieve patiënt’. Het instrument heeft het potentieel, laat
het ons dan ook ten volle benutten om de zorgcontinuïteit
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Wat moet de inhoud zijn van palliatieve zorg?
Zoals eerdere reacties al aangaven, moet palliatieve zorg ‘brede ondersteunende zorg’ zijn, die zich focust op
levenskwaliteit. En toch, veel patiënten voelen zich in de praktijk alleen ondersteund op lichamelijk vlak en/of het
beperkte expertisedomein waarop een zorgverlener zich toelegt. Een typerend citaat:

Als je bij je oncoloog of chirurg op de stoel zit, wordt er heel veel aandacht gegeven aan het
lichamelijke welzijn binnen hun vakgebied. Wat voor hen niet van tel is, wordt snel onder de mat
geveegd. Zonder dat je direct naar een psycholoog wordt doorverwezen zou je toch moeten kunnen
vertellen dat je vb. blijvende concentratiestoornissen hebt.
Veruit de meeste deelnemers schetsen de noodzaak van een veel bredere palliatieve zorg, die betekenisvolle
aandacht moet hebben voor alle medische en welzijnsaspecten van patiënten, en zeker niet enkel het
lichamelijke. Om de hoek komt dan vanzelfsprekend het aspect van zorgcoördinatie kijken en wie welke rol
opneemt, een element waarop we later in dit rapport terugkomen:

Alle aspecten van de patiënt moeten aan bod komen: lichamelijk, sociaal, psychologisch, emotioneel
maar ook het spirituele. De patiënt en zijn omgeving (kinderen, partner, familieleden, naasten, ...)
moeten bij de zorg (therapie) betrokken worden.
Aandacht voor het sociale aspect en het leggen van verbindingen – De diversiteitsconsulent moet
sneller worden ingeschakeld voor het sociale aspect. Die consulent luistert naar het gezin en
behartigt hun belangen. Dus iemand zonder medische achtergrond, maar vanuit de sociale sector en
iemand die de verbinding kan leggen tussen verschillende partners.
Goede begeleiding van zodra je ernstig ziek wordt. Als je langere tijd ernstig ziek wordt, moet je
alles zelf vragen/uitzoeken. Kan men niet een begeleider toewijzen die je helpt met al je vragen en je
begeleidt in de hele administratieve rompslomp waar je door moet. En die je ook ondersteunt met de
verwerking van je ziekte. Is daar geen rol weggelegd voor de mutualiteit?
Aandacht voor de financiële situatie van het gezin. Als de kostwinner ziek valt, hoe moet de familie
dan verder? Bij een moeilijke financiële situatie is er ook minder ruimte/mogelijkheid om gesprekken
op te starten over levensvragen. Het was in onze groep eigenlijk ook niet zo duidelijk op wat je
allemaal recht hebt als je in een palliatieve zorgsituatie zit. Voor sommigen is dit een echte zorg (zie
het verhaal Kerem op de website) die in de weg zit van kwalitatieve palliatieve zorg. Door dit expliciet
mee als een taak te zien van een palliatieve zorgverlener (bv. door hiervoor OCMW in te schakelen)
kan dus de kwaliteit van de palliatieve zorg stijgen.

“Ik ben van mening dat mijn
tante meer baat had gehad
aan psychologische bijstand
om haar te begeleiden naar het
overlijden, om het onvermijdbare
te kunnen aanvaarden.”

Ook nogal wat reacties leggen de nadruk op aspecten die te maken hebben
met zingeving, existentie en spiritualiteit:

Hou rekening met spirituele aspecten bij het levenseinde.
Zorgverleners zouden meer bezig moeten zijn met de spirituele
aspecten van het levenseinde en de impact daarvan op
behandelkeuzes. Ze moeten daarvoor de juiste tools hebben, in
functie van het waardenkader en de overtuigingen van andere
geloofsgemeenschappen. Hier moet meer materiaal voor
ontwikkeld worden, opleiding voorzien...
'In de huidige palliatieve zorg wordt (terecht) heel veel aandacht
gegeven aan de medische en psychologische pijler. Ook de sociaal
maatschappelijke pijler is aanwezig. Veel minder is de spirituele
pijler uitgebouwd. Misschien kan er meer onderzoek gebeuren
naar de effectieve communicatieaanpak en -methoden om ook de
spirituele vraagstelling aan bod te laten komen in het palliatieve
proces.

Meer inzetten op psychologische bijstand - Toen mijn tante terminaal was, was de palliatieve zorg
uitmuntend. Kiné, controles, vervoer met ziekenwagen voor bloedzakjes, dagelijks 2x verpleging.
Vooral 'het lichaam' werd verzorgd. Ik merkte dat mijn tante veel moeite had met te aanvaarden dat
ze zou overlijden, en er alles aan deed om het te rekken, tot in den treure toe. Op het einde lag ze
uitgemergeld in bed, vooral te slapen, en nog liet ze zich 2x/week naar het ziekenhuis voeren voor
allerhande behandelingen waarvan men zich afvraagt waar het nog goed voor was. Vrije keuze, op
zich niks mis mee. En ze was zo bang om te sterven. Ik ben van mening dat mijn tante meer baat had
gehad aan psychologische bijstand om haar te begeleiden naar het overlijden, om het onvermijdbare
te kunnen aanvaarden. Het had haar misschien rust gegeven in plaats van te krabbelen naar extra
dagen in een belabberde toestand. Hulde wel aan het palliatief team dat haar verzorgd heeft.
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Een enkeling schuift het begrip holistische zorg of totaalzorg in de reguliere
zorg naar voor als onderliggend fundament voor palliatieve zorg. Iemand anders
spreekt veeleer over coachende zorg die de omgeving van de palliatieve
patiënt ‘empowert’ of bekrachtigt:

Palliatieve zorg is gericht op een holistisch mensbeeld. Spijtig
genoeg ligt de focus in de gezondheidzorg op het fysieke: er is
geen tijd om ruimer te kijken, ook naar de psychische en sociale
componenten en hoe een mens in het leven staat. Vooral chronisch
zieke mensen zouden er baat bij hebben. Palliatieve zorg draagt
vooral bij aan levenskwaliteit. Hiervoor moet je als zorgverlener
een dialoog durven aangaan, naast therapie kan comfortzorg ook
opgestart worden. Luisteren en kijken naar wat draaglijk is voor de
patiënt, maar ook het durven in vraag stellen van therapie, als dit niet
bijdraagt aan de levenskwaliteit, of levensduur.
Wanneer je bij een opname in een ziekenhuis meer bekeken wordt
als ‘mens in zijn/haar totaliteit’ komen de pijlers vanuit palliatieve
zorg sterker naar boven en zo kan er vlugger ingegrepen door o.a.
bijstand en/of ondersteuning te geven aan de patiënt en zijn of haar
familie.
Een thuisverpleger uit Nederland vertelde mij ooit dat hij bij
palliatieve zorg vooral ook een rol opnam als verbinder, ondersteuner
en trainer. In plaats van alle zorg zelf toe te dienen, waarvoor hij
perfect was opgeleid, luisterde hij vooral naar de wensen van de
familieleden. Daagde hij hen zelfs uit een actieve rol op te nemen
met de nodige ondersteuning door hem. Samen een weg afleggen
voor een warm afscheid.
Alle bovenstaande reacties alluderen sterk op het definiërend kader voor
palliatieve zorg dat in 2002 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO-WHO)
werd gepubliceerd (zie bijlage 1). Daarin stelt de WHO dat palliatieve zorg de
kwaliteit van het leven van patiënten verbetert door lijden te voorkomen en/
of te verlichten door middel van tijdige opsporing en zorgvuldige beoordeling
en behandeling van pijn en andere zorgbehoeften van lichamelijke,
psychologische, sociale en spirituele aard. Deze definitie wordt veelvuldig
door de sector gehanteerd, maar lijkt buiten de palliatieve zorgsector
nauwelijks bekend te zijn. Noch bij het publiek, noch bij patiënten, noch bij veel
beleidsmakers, noch bij tal van ‘reguliere’ zorgverleners.

Interventies ter ondersteuning van een goede
palliatieve zorg
Een aantal correspondenten geven specifieke acties, methodologieën en interventies aan waarvan palliatieve
zorgverleners gebruik kunnen maken om de levenskwaliteit van hun zorgvragers te verhogen. In enkele gevallen
wordt gevraagd om hierrond onderzoek te doen, zodat de meerwaarde van de interventie kan aangetoond
worden. Het gaat onder meer om zorgmassages, de kracht van kunst, natuurbeleving, levensverhalen,
fasciatherapie, op verhaal komen door samen te lezen, psychedelische therapie, enzovoort. Maar ook het
belang van het behoud van intimiteit en de nabijheid van dierbaren wordt in de verf gezet.
Een greep uit de voorstellen:

Mensen in een palliatieve fase ervaren vaak hun lichaam enkel nog op een negatieve manier. Door
zorgmassage, wat een liefdevolle, zachte, strelende en veilige massage is, bereikbaar te maken
en terug te betalen, geef je de mensen nog een heel aangenaam gevoel. Ze komen er ook van tot
rust...Mijn ervaring is dat zelfs een handmassage helend kan werken...
Beeldende begeleiding is meer dan knutselen het zou een meerwaarde kunnen zijn in de
palliatieve zorg. Men hoeft geen kunstenaar of atleet te zijn om bv. met klei, verf of woorden iets
te maken. Beeldende begeleiding kan balans creëren in de 5 spanningsvelden: identiteit, pijn en
lijden, vasthouden en loslaten, vergeven en vergeten, geloven en weten. Hierdoor creëer je tijdens
de laatste jaren, maanden, weken en dagen ruimte om te sterven. Beeldende begeleiding kan
ondersteuning bieden als ontspanning, verwerken van emoties, eigenheid, zingeving, troostend
en reflectie van je leven. Het kan ook de communicatie vergemakkelijkere tussen de naasten en
zorgverleners. Iets nalaten voor de nabestaanden.
‘Afscheidszorg: de kracht van kunst inzetten in functie van afscheid nemen door mensen die
palliatief zijn’. Zo bestaan er de mogelijkheid tot een individueel en kunstig afscheidstraject voor
mensen die terminaal/palliatief zijn. Je weet dat je einde nadert en wil hier graag bij stilstaan. Je wil
de mensen die je achterlaat een geschenk van waarde nalaten. Een kunstwerk dat je zelf maakt, in
co-creatie met een kunstenaar. Je weet nog niet goed wat het worden moet, maar je voelt wel dat
je iets wil maken met je handen. Je wil schoonheid creëren, iets wezenlijks uitdrukken, vanuit een
gevoel van verbinding, waardering, dankbaarheid.
Meer ruimte voor natuur. Recent is mijn nonkel overleden. Hij was een natuurmens pur sang, maar
miste tijdens zijn laatste levensfase de mogelijkheid om dicht bij de natuur te zijn. Palliatieve zorg in
het groen dus.

11

Breed maatschappelijk debat – rapport activiteiten online platform – maart-november 2020

Fasciatherapie en/of somatopsychopedagogie - een zachte, manuele
therapie met aandacht voor de mens in zijn totaliteit. Fasciatherapie en
somatopsychotherapie bestaat uit manuele therapie, bewegingstherapie,
introspectie en counseling. Mensen leren wat hun lichaam hen te vertellen
heeft. Het is helend voor lichaam en geest: hoe dichter we bij ons lichaam
staan, hoe meer innerlijke rust we kunnen vinden en hoe ‘makkelijker’ het wordt
om beslissingen te nemen.

Wanneer eindigt palliatieve zorg dan?
Palliatieve zorg mag niet eindigen bij het overlijden. Er moet ook nazorg zijn voor de nabestaanden,
pleiten verschillende correspondenten. Die pleidooien worden zowel gehouden door naasten die
een dierbare zijn verloren als door zorgverleners:

'Psychedelische therapie’ vermindert psychisch lijden: creëer centra waar
mensen in een veilige, gecontroleerde setting en onder leiding van daartoe
opgeleide therapeuten, een psychedelische ervaring kunnen beleven.
Psychedelische therapie helpt mensen om beter om te gaan met de
problematiek van hun levenseinde. In de VS heeft de therapie de status van
'doorbraaktherapie' gekregen. Uit liefde voor de mensen die ons dierbaar zijn, is
het belangrijk dat we de komende jaren, ook in België, psychedelische therapie
tot een vaste waarde maken binnen de palliatieve gezondheidszorg.

Dat het palliatief team ook na het overlijden nog helpt bij het rouwproces van de
nabestaanden via (korte) contactmomenten.
Verder geven we de familie info betreffende de zaken die na overlijden uitgevoerd
moeten worden. Hier zou zeker, voor de nabestaanden, een belangrijke rol voor de
sociale dienst weggelegd kunnen zijn. Deze mensen vallen immers letterlijk in een zwart
gat.
Nazorg voor kinderen en volwassenen - Laat mensen nadien nog terugkomen wanneer
ze dit willen. Een bezoekje aan de palliatieve eenheid brengt bij mijn zoontje de rust even
terug. Even terugkeren in dat nestje waar papa nog was... ook al is hij er niet meer. Dit
kan door het te organiseren of er gewoon voor open te staan.

'Samen Lezen: genieten van sterke verhalen en de kans krijgen om zelf
op verhaal te komen' - Samen met UZGent, een sterk medisch team
en professoren van UGent, heeft Het Lezerscollectief masterstudenten
gezondheidswetenschappen opgeleid in de methodiek van het Samen Lezen.
Zij lazen 10 keer bij patiënten van de dienst hematologie en oncologie. Samen
Lezen reikt kansen aan voor een betekenisvol gesprek. Literatuur biedt er vaak
de woorden voor. Hoe vaak gebeurt het niet dat een deelnemer zegt: Amai, dat
is mooi gezegd. Zo voel ik het ook aan, maar ik vond er nooit de woorden voor.
We lezen geen teksten met 'palliatieve thema's'. Rijke literatuur brengt mensen
zelf wel bij de kern van wat ze zelf beleven. Nooit wordt het gesprek daar
naartoe geforceerd. Leesbegeleiders hebben immers geleerd om de beleving
van de deelnemer centraal te stellen.

Aandacht voor de familie na de dood door ervoor te zorgen dat er ruimte blijft om
vragen die nog leven te beantwoorden. Nazorg moet een onderdeel zijn van een palliatief
zorgproces. Het gaat daarbij volgens ons niet zozeer over rouwzorg. Dat is uiteraard
belangrijk maar behoort volgens ons niet tot de reikwijdte van palliatieve zorg. Het gaat
eerder om het nog bieden van de ruimte om gesprekken te hebben over vragen die nog
leven. Het palliatief zorgproces stopt dus niet bij het overlijden van iemand, het is goed
om nog de ruimte te laten voor één of enkele gesprekken met de naasten rond hoe het
proces van overlijden is verlopen.
Heel vaak blijven familie en mantelzorgers verweesd achter na een overlijden na een
palliatieve periode. Zorgen dat de nazorg systematisch wordt opgepakt, kan er ook voor
zorgen dat de palliatieve zorg van de toekomst verbetert omdat deze mensen dan een
goeie ervaring zullen gehad hebben (en het op hun beurt weer kunnen doorvertellen).

Soms worden echter ook praktische elementen aangereikt, zoals het voorzien van een
tweepersoonsbed of gezinskamers op diensten voor palliatieve zorg. Maar ook het blijven
verbonden zijn met naasten in een huiselijke sfeer – zelfs in een ziekenhuis – met de
mogelijkheid tot intimiteit wordt door deze correspondenten aangegeven als een component
die een belangrijk verschil kan maken bij het nemen van afscheid van het leven:

De nazorg van de nabestaanden na een euthanasie bij jongdementie (maar ook voor
anderen) zou structureel voorzien moeten worden. Vaak worden ze goed omkaderd
door een palliatief team in de aanloop ernaar maar nadien wordt er te vaak geen tijd
meer voor gemaakt. Nochtans valt daar ook maatschappelijk veel winst te boeken. Deze
mensen kunnen dan een algemene goede ervaring hebben met palliatieve zorg en dit
verder communiceren.

Mijn man stierf 2, 5 jaar geleden op de palliatieve eenheid van een ziekenhuis.
Niets dan lof over deze eenheid. Ook onze kindjes (toen 6 en 8j) voelden zich
er thuis. Ik kon er zelf ook overnachten, in het zetelbed. Daar lig je dan, in mijn
ogen, ' ver' van elkaar voor je laatste nachten samen zonder dat je aan elkaar
kan aanraken. Daarom pleit ik voor tweepersoonsbedden op palliatieve diensten.
Het gevoel van aanraking, al is het een hand in een andere hand, bij elkaar zijn,
is op die momenten zóóó belangrijk...

De zienswijze dat palliatieve zorg ook inzet op nazorg is in overeenstemming met de WHO-definitie
voor palliatieve zorg. In die definitie stelt de WHO dat palliatieve zorg zich ook richt op de naasten
van de patiënt, en indien nodig, aandacht schenkt aan de ondersteuningsbehoeften van de
nabestaanden na het overlijden van de palliatieve patiënt.

Het zou leuk zijn op palliatieve diensten gezinskamers te hebben waar de
kinderen ook eens kunnen blijven slapen als ze dat willen. Bij mijn man heb ik in
de tijd wel een veldbedje mogen meebrengen voor mijn dochter die wou blijven
slapen. Ook mocht mijn zoontje met de papa in bad spelen op de palliatieve
eenheid. Mooie momenten die we blijvend koesteren.
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HET TABOE DOORBREKEN
De heersende perceptie rond palliatieve zorg – zowel in de samenleving als bij reguliere
zorgverleners - is niet conform die WHO-definitie. Dat blijkt uit voorgaande hoofdstuk. De
perceptie dat palliatieve zorg synoniem is voor levenseindezorg of terminale zorg is nog
alom aanwezig, met als gevolg dat het uitspreken van de woorden ‘palliatieve zorg’ of een
doorverwijzing naar ‘palliatieve zorg’ vaak een taboe is, of alleszins als zeer negatief wordt
ervaren:

Sterven als een deel van het leven zien, de dood opnieuw bespreekbaar maken, moet in alle
geledingen van de samenleving een aandachtspunt worden. En waarom niet beginnen bij
jongeren en kinderen, vragen deze correspondenten zich af:

Het is ontzettend belangrijk om leven en dood als één geheel te zien. Dood mag
geen taboe zijn. Het begint bij de opvoeding van kleine kinderen. Het is belangrijk
om dat onderwerp niet uit de weg te gaan tegenover hen. Volwassenen houden
dikwijls kinderen ver van de dood vandaan omwille van hun eigen angsten maar ook
dikwijls is de volwassene bang dat kinderen de situatie niet aankunnen. Ik denk dat
het belangrijk is om met kinderen daarover te spreken. Durf je het zelf niet, zoek dan
een boekje dat aangepast is aan de leeftijd van het kind en lees het voor. Je kind zal
sowieso vragen stellen.

Ik ben 51 en wordt vanaf mijn kankerdiagnose als palliatief beschouwd. Na
een jaar werk ik nog steeds deeltijds en ga ik nog vaak op vakantie, ondanks
een volledig uitgezaaide tumor. […] Ik vind het een vreselijk woord. Zo krijg ik
ook palliatieve chemotherapie. En ik weet al van veel lotgenoten dat ze er net
hetzelfde over denken.

De dood bespreekbaar maken als ‘deel van het leven’

Het is ontstellend te zien dat kinderen niet worden afgeschermd van de harde/
agressieve kant van sterven (via games, media, film, televisie, …), maar wel van de
emotionele kant van sterven (in de zorg, in eigen familie). Het opnemen van pakketten
rond palliatieve zorg en sterven in de lagere school, middelbare school en alle
opleidingen in de zorg (zo breed mogelijk), kan de bespreekbaarheid van onderuit terug
op gang brengen.

Het taboe rond palliatieve zorg is vanzelfsprekend sterk gekoppeld aan het taboe rond de
dood. Althans dat wordt in meerdere reacties aangegeven:

Maatschappelijk werkers van de CM (regio Geel) ervaren dat er zowel bij
hulpverleners als bij cliënten /patiënten en hun omgeving nog een groot taboe
bestaat om te spreken over ziekte en sterven.
Er moet een mentaliteitswijziging komen rond het thema sterven. Dit is een
maatschappelijk thema dat veel meer op de voorgrond moet komen en deel
uitmaakt van het dagelijks leven.

Zowel de geboorte als het sterven zijn twee zekerheden in iedereen zijn leven. Door
op een vroege leeftijd deze twee fasen bespreekbaar te maken via boekjes, lessen,
animaties, ... wordt er geen taboe gecreëerd rond dit thema en wordt palliatieve zorg
ook bespreekbaarder.

Als professioneel rouwbegeleider merk ik dat afscheid nemen, dood, rouw,
verdriet … in onze maatschappij nog veel te veel wordt vermeden of 'dood'gezwegen. Vanuit mijn persoonlijke ervaringen bij het sterven van naasten, merk
ik dat als je dit op een menselijke, warme manier kan doen, je dit ook troost geeft
bij het afscheid nemen en in je rouwproces.

Een 'cultuurshift' is nodig om de dood bespreekbaarder te maken in onze
maatschappij. Verandering van cultuur al heel vroeg starten, bijv. in de scholen. Via een
specifiek vak? Rituelen voor sleutelmomenten in het leven weer positieve aandacht
geven (seculiere spiritualiteit).
Het onderwijs speelt hier een belangrijke rol. Het begin van het leven komt in het
kleuter-, lager en secundair onderwijs aan bod. En sterven, einde van het leven ...? Het
sterven, de dood behoort integraal tot het leven. Het vormt het einde van het leven.

Onbekend is onbemind. Voor de meeste mensen schrikt de dood en het
levenseinde af omdat ze het associëren met iets heel pijnlijk, veel verdriet. Het
wordt vermeden en blijft dus onbekend. Via informatieve levensechte kortfilms of
levensverhalen zou kunnen getoond worden hoe mooi het ook kan zijn, hoe het
een opportuniteit kan zijn wanneer het heel bewust beleefd wordt en er beroep
wordt gedaan op passende en ondersteunende palliatieve zorg.

Anderen focussen op de media, het dokterskabinet, maar ook de zorg in het algemeen om de
dood opnieuw bespreekbaar te maken:

Het zou goed zijn om rond ziekte en sterven te sensibiliseren en initiatieven te nemen
om de bespreekbaarheid te vergroten (bv: een poster in de wachtkamer van de arts
waarop met een warme boodschap wordt aangegeven dat de arts openstaat voor
gesprekken over palliatieve zorg en levenseinde).
Mogen mensen nog doodgaan? Kunnen we nog leven met de dood? Kunnen we in de
zorg tijd maken om echt over de dood te spreken?
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Een andere blik op palliatieve zorg
DE POSITIEVE ASPECTEN VAN PALLIATIEVE ZORG BENADRUKKEN
EEN ALTERNATIEVE BENAMING VOOR PALLIATIEVE ZORG?

Naast het bespreekbaar maken van ziekte en overlijden, moet ook de maatschappelijke visie
op palliatieve zorg worden bijgesteld, onder meer door te benadrukken dat palliatieve zorg
een positief zorgproces is dat focust op levenskwaliteit en dat lijden en afzien ombuigt naar
een traject van verbinding en in warmte afscheid nemen.

Een laatste groep suggereert dat het woord ‘palliatieve zorg’ te verbrand is geraakt en dat we
beter uitkijken naar een nieuwe term.

Palliatieve zorg is een proces, het gaat niet enkel over wilsverklaringen! Nu heerst
er te veel het idee dat het over een aantal keuzes gaat die men moet maken op
een bepaald moment. Het is een volledig proces waar heel veel bij komt kijken.

Laat ons een nieuwe naam zoeken want palliatieve zorg wordt door het overgrote
deel van de bevolking gekoppeld aan einde leven (laatste dagen). Bijvoorbeeld
‘Begeleidingsdienst Zwaar Zieken’.

Palliatief wordt vaak verengd tot 'doodgaan'. In praktijk gaat het vaak op zoek
naar kwalitatief verder kunnen leven. Deze visie moet meer bekend gemaakt
worden bij mensen. Er is veel meer nood aan een positieve benadering van
palliatieve zorg. Zolang die negatieve connotatie blijft, zal palliatieve zorg altijd
in een verdomhoekje blijven zitten met als effect dat ook gewone zorgverleners
er minder aandacht voor zullen hebben en/of geen gesprekken gaan durven
aangaan.

Gebruik niet langer de term palliatief naar de burger toe. Er is veel te veel verwarring
met terminale zorg en net dit maakt het gesprek zo moeilijk. Mensen hebben een
negatief beeld bij de term 'palliatief' en houden die boot liever nog wat af. 'Supportieve
zorg’ is een goed alternatief. Dit wordt in Wemmel reeds gebruikt bij Topaz, maar nog
niet door de thuisequipe Omega.
Wij stellen voor om te spreken over een kwetsbaar statuut i.p.v. palliatief statuut. Wij
spreken op onze dienst over een supportteam i.p.v. palliatief support team.

Er moet volop ingezet worden op sensibilisering van de bevolking zodat er een
juister beeld begint te leven over palliatieve zorg. De beladenheid van het woord
'palliatief' en van de 'palliatieve gesprekken' trachten te verminderen. Comfort en
kwaliteit benadrukken en het bredere plaatje onder de aandacht brengen zodat
mensen het een vanzelfsprekendheid beginnen te vinden.

Palliatieve therapie moet in een vroeg stadium kunnen benoemd en gekozen worden.
Beter is te spreken van palliatieve THERAPIE, naast de vele andere therapieën
(radiotherapie, oncologische therapie ...). De patiënt kan hiervoor kiezen. Hierdoor komt
minder de nadruk te liggen op het terminale.
Palliatieve zorg zou 'warme zorg op maat' moeten worden genoemd, omdat de
term palliatieve zorg nog zo zwaarbeladen is. Als je op het terrein werkt is die term
synoniem van comfortzorg om een mooi einde te beleven, maar voor de naasten een
moeilijke drempel.

DE TERMEN ‘PALLIATIEVE ZORG’ EN ‘TERMINALE ZORG’ UIT ELKAAR HALEN
Anderen pleiten ervoor om de termen palliatieve zorg en levenseindezorg/terminale zorg
beter van elkaar te onderscheiden.

Er moet gewerkt worden rond maatschappelijke beeldvorming waarbij het
verschil tussen palliatief en terminaal duidelijk wordt uitgelegd zodat de angst
voor de palliatieve zorg minder groot is en vroegtijdige zorg tijdig kan opgestart
worden. Levenskwaliteit moet hierbij als merk neergezet worden.
Een patiënt wordt palliatief genoemd als hij niet meer kan genezen van kanker.
Toch kunnen mensen die onder de noemer palliatief vallen vaak nog heel wat
goede jaren hebben en zelfs (deeltijds) werken, op vakantie gaan, sporten etc.
Deze mensen herkennen zichzelf ook niet in de noemer palliatief. Toch hebben
ook deze mensen vaak behoefte aan zorg of begeleiding. […] De zorg die in praktijk
wordt gegeven onder de noemer palliatieve zorg komt vaak pas aan bod als
iemand terminaal is. Er wordt dan vaak gesproken over levenseinde, pijnstilling
en dergelijke. Ik vind dat er duidelijk onderscheid moet worden gemaakt in het
begrip palliatief en het begrip terminaal. En in beide fasen moet er passende zorg
geboden worden.
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“Wanneer we van jongs af aan vertrouwd
worden gemaakt met inspirerende
voorbeelden en verhalen van hoe het
anders en beter kan, dan kan dit stilaan
een nieuw normaal worden.”

Ook de ‘medische beladenheid’ van het woord palliatieve zorg stoort sommigen. Een andere
woordkeuze kan zelfs leiden tot een betere zorgverlening, beter ondersteunde mantelzorg,
een betere samenwerking:

Het woord ‘palliatief’ is een té medische term- een woord dat de nadruk legt
op de dood- een woord waardoor de patiënt zijn arts ziet als iemand die geen
oplossingen meer heeft. Het woord ‘zorgplannen’ daarentegen is een ‘humaan’
woord, een woord dat het leven vóór de dood beschrijft, een woord waardoor de
patiënt zijn arts ziet als iemand die samen met hem/haar naar oplossingen zoekt.
Een patiënt die met de familie spreekt over ‘palliatieve zorg’ moet een hogere
berg beklimmen dan wanneer die spreekt over ‘hoe we de zorg kunnen plannen’.
Familie en vrienden voelen zich erg aangesproken bij het idee om te helpen, om
aanwezig te zijn. Het wordt als het ware ook ‘hun’ project. Bij ‘palliatieve zorg’
denken ze enkel aan een (be)handeling van een arts. Terwijl het natuurlijk een
samenwerking is van alle betrokkenen.

Hoe sensibiliseren?
Correspondenten geven verschillende mogelijkheden aan om de samenleving te sensibiliseren
rond palliatieve zorg. Net als met het bespreekbaar maken van de dood, wordt ervoor gepleit om
tegenover kinderen en jongeren open en transparant te zijn wanneer iemand in een palliatief
traject zit:

REKENING HOUDEN MET ANDERE CULTUREN, ACHTERGRONDEN, DIVERSITEIT
Als een rode draad doorheen veel reacties loopt de aandacht voor diversiteit en
kwetsbaarheid. Ook bij het ombuigen van de blik die de samenleving heeft op palliatieve zorg
houdt men best rekening met een groeiende groep van mensen met palliatieve zorgnoden
die een andere achtergrond hebben en/of uit andere culturen komen:

Informatie aan de kinderen over palliatieve zorg en overlijden delen via scholen.
Programma maken via VRT met algemene informatie over palliatieve zorg en
euthanasie. Het zou ideaal zijn dat de nieuwe generatie dit al van kleins af aan leert
kennen. De voordelen, eerlijkheid en realisme is belangrijk om te delen.

Het is zeer belangrijk om meer in te zetten op cultuursensitieve zorg. De cijfers
binnen de etnische groepen tonen aan dat de vraag naar palliatieve zorg ook bij
hen jaarlijks stijgt. Er zou meer uitleg en informatieve zorgverstrekking moeten zijn
om de sensibilisering rond palliatieve zorg te versterken. Wat is daarvoor nodig?
Sterke samenwerking met verschillende organisaties en gezondheidsbedrijven;
informatieverstrekking in verschillende talen zowel schriftelijk als praktijk gerichte
informatieve bijeenkomsten in scholen, bedrijven, zorgsettings en de media; een
sterke alliantie aangaan met organisaties die ervaringsdeskundig zijn op vlak van
cultuursensitieve zorg en/of andere initiatieven; laagdrempelige projecten starten
die buurt/ lokaal gericht zijn en voor de bewoners overzicht creëren over het
lokale aanbod van kennis en kunde rond palliatieve zorg.

Wanneer we van jongs af aan vertrouwd worden gemaakt met inspirerende
voorbeelden en verhalen van hoe het anders en beter kan, dan kan dit stilaan een
nieuw normaal worden. Er zou dus veel kunnen worden ingezet op communicatie en
voorlichting om zo een cultuurverandering teweeg te brengen.
Houd kinderen zeer goed op de hoogte wanneer iemand in de familie palliatief is en
betrek ze in het proces. Dat kan ook op een creatieve, speelse manier voor kleine
kinderen. Kinderen nemen op dat moment op wat ze aankunnen en kijken op een
andere manier naar de dood. Geef altijd een eerlijk antwoord op hun vragen want zij
voelen, meer dan we denken, wanneer er iets heel goed fout zit.

Er moet veel vroeger ingezet worden op gezondheidsvaardigheden, ook
voor mensen met een migratieachtergrond. Sensibilisering via 'influencers',
cultuurgebonden getuigenissen (digitaal en andere kanalen), filmpjes, magazines,
rol voor imams etc.

In plaats van thuis te zitten na de examens zouden scholen wat meer
gemeenschapsdiensten kunnen kenbaar maken en laten ervaren. Zorg voor ouderen,
voor zieke en palliatieve mensen zouden eens in het daglicht kunnen gebracht worden.

Later in dit rapport besteden we nog specifiek aandacht aan diversiteit in de zorg en
inclusieve zorg.

Eén palliatieve houding naar wie het nodig heeft zou al van kleins af aan mogen
aangemoedigd worden. Niet in alle middens wordt dit door ouders of opvoeders
en/of naaste omgeving aangebracht. Er bestaan al scholen (ook in het ASO)
waar het uitvoeren van een project, of een aantal uren stage in een instelling of
vakantiehuis voor mensen met een chronische ziekte of handicap al ingebed zit in het
lessenpakket. Dit zou een verplicht onderdeel van het lessenpakket kunnen zijn in het
lager en middelbaar onderwijs, ongeacht de richting die de leerling volgt.
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Breed informeren als eerste stap
Wie even rondkijkt – en googelt – zal over palliatieve en levenseindezorg heel veel informatie
vinden. Toch is die informatie niet altijd concreet genoeg, soms zelfs verwarrend of gekleurd.
Er is nood aan een betrouwbare bron die toegankelijke informatie geeft. Vooral over keuzes bij
het levenseinde wordt naar meer en duidelijkere informatie gevraagd. Het gebrek aan gedegen
informatie leidt tot onzekerheid. Bovendien is een degelijke informatiebron, die heldere en eerlijke
informatie verschaft, een eerste belangrijke stap in elk sensibiliseringsproces:

Anderen zien informatiecampagnes en aandacht in de media als een belangrijk fundament
om de beeldvorming bij te stellen, maar ook de rol van het middenveld, de gemeenten en
reguliere zorgverleners wordt benadrukt.

Het onderwerp moet meer bespreekbaar worden (ook in de pers) om het taboe dat
er nog heerst te doorbreken.

De keuzemogelijkheden die er zijn bij het levenseinde (pijnbestrijding, palliatieve
sedatie, euthanasie, …) moeten beter kenbaar worden gemaakt via het opstellen
van een duidelijke en concrete brochure (door de overheid?) i.p.v. de vele sites die er
bestaan en soms verwarrende info geven. Brochures moeten losgekoppeld worden
van existentiële- of geloofsovertuigingen en zouden best puur de feiten en regels
meedelen. Ook via huisartsen kan info gegeven worden waardoor mensen goed
ingelicht hun wensen kunnen kenbaar maken.

Spreken over het levenseinde en hoe je die kwalitatief kunt vormgeven zou uit
de taboesfeer moeten komen zodat mensen het normaler vinden om erover te
spreken of erover aangesproken te worden. Hiervoor zouden ook sociale media
kunnen worden ingezet naast de klassieke media; jonge mensen ook aan het
woord laten; de verschillende partijen in verschillende rollen aan het woord laten
(patiënt, familie, nabestaanden, mantelzorgers, zorgkundigen, ...)

Er is nu heel veel en heel goede informatie beschikbaar. Alleen is het zeer versnipperd,
bij heel veel instanties, websites, .... Zelfs de zorgverleners zien door de bomen het
bos niet altijd meer. Er gaan waardevolle kansen verloren en ook heel veel tijd. Tijd die
zorgverleners en mantelzorgers anders op een kwalitatieve manier met de patiënt
zouden kunnen doorbrengen. Het zou dus goed zijn moest er werk kunnen worden
gemaakt van een centraal informatiepunt waar alle beschikbare informatie op een
laagdrempelige manier kan worden teruggevonden voor alle betrokken partijen.
Eénmaal dat er dan is, zou er een brede campagne gevoerd moeten worden zodat het
ook wijd bekend wordt.

Sensibilisering over de betekenis van het woord 'palliatief'. Dit is geen synoniem
voor 'terminale zorg' of 'stervensbegeleiding' maar wordt wel vaak zo gepercipieerd.
Je kan dit best doen aan de hand van echte verhalen. Vanuit echte verhalen komt
een stuk herkenning en word je aangesproken om er zelf mee om te gaan bv. in het
VRT-programma ‘Komen te gaan’ kwam een getuigenis van een jonge mama aan
bod.
Via media de palliatieve zorg in een ander daglicht stellen. Op de radio hoor je
momenteel hiervoor een infobericht van Kom tegen kanker. Zeer goed initiatief!

Informatie op maat en persoonlijke communicatie als
sluitstuk

Sensibiliseren via workshops, bij voorkeur multidisciplinair benaderd, voor een
breed publiek, georganiseerd vanuit een gemeente of de mutualiteit.

Vanzelfsprekend kan ook het belang van de informatiestroom en de communicatie in de
individuele relatie tussen zorgvrager en zorgverlener niet onderschat worden als hefboom voor
sensibilisering. Ook in de relatie tussen patiënt en naasten/mantelzorger, en tussen zorgverlener
en naasten/mantelzorger is een open communicatie een belangrijke motor voor sensibilisering
op langere termijn.

Vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg meer in de media brengen en
bespreekbaar maken. Ervaringsdeskundigen hun verhaal laten doen in organisaties.
Huisartsen mee in het verhaal krijgen, daar zit vaak ook het probleem. Palliatieve
verpleegkundigen erkenning geven en het belang van palliatieve zorg op de
voorgrond laten brengen.

Heel vaak blijven familie en mantelzorgers verweesd achter na een overlijden na een
palliatieve periode. Zorgen dat de nazorg systematisch wordt opgepakt, kan er ook
voor zorgen dat de palliatieve zorg van de toekomst verbetert omdat deze mensen
dan een goeie ervaring zullen gehad hebben (en het op hun beurt weer kunnen
doorvertellen).

De naam palliatief schrikt af. Er moet veel meer informatie ter beschikking
gesteld worden bv. via de gemeenten die bewoners informeren, korte filmpjes die
beschikbaar zijn, ...
Meer nationale berichtgeving rond palliatieve zorg en de mogelijkheden die er zijn.
Via alle kanalen die er zijn: sociale media, televisie, radio en andere … + het taboe
doorbreken rond doodgaan. Palliatieve zorg dient ook ruimere bekendheid te krijgen.
Het heeft ook te maken met comfort, kwaliteit van leven, aandacht voor de ruimere
omgeving van de patiënt, diensten en vrijwilligers die kunnen ondersteunen, … De
terminologie rond palliatieve zorg moet in de media ook correct gehanteerd worden.

Het aspect van de zorgrelaties en de communicatie binnen die relaties hebben we echter
meegenomen in een volgend hoofdstuk.
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Voor wie palliatieve zorg
nodig heeft, billijke toegang
creëren

Om hen toch te bereiken, zou beroep kunnen gedaan worden op sociale organisaties,
armoedenetwerken en lokale contactpersonen. Vandaag hebben die organisaties
nauwelijks contact of een binding met actoren in de palliatieve zorgsector:

Mensen uit de vierde wereld, die soms “onzichtbaar” zijn voor palliatieve zorg,
proberen te benaderen via verenigingen of organisaties die zich daar specifiek op
toespitsen (St-Egidius, sociale restaurants, straathoekwerkers, …).

Palliatieve zorg moet een volwaardig onderdeel zijn van de zorg voor alle patiënten die niet meer
kunnen genezen, ongeacht hun diagnose. Daar is in feite iedereen het over eens. Toch zijn het tot
op heden vooral mensen met kanker die in een palliatief zorgtraject terechtkomen. Mensen met
orgaanfalen, dementie, ernstige psychische problemen en fragiele ouderen kunnen ook palliatieve
zorgnoden hebben, maar daaraan wordt veel minder tegemoetgekomen.

Armoedenetwerken betrekken om alleenstaanden en mensen in armoede
evenveel kans te bieden om palliatieve zorg te kunnen ontvangen.

'De kansarmen in de maatschappij die palliatieve noden hebben kunnen best
bereikt worden
via contactpersonen in de lokale wijk.'

Op het onlineplatform wordt echter vooral gewezen op de moeilijke toegang die kwetsbare
doelgroepen hebben tot palliatieve zorg:

Divers-sensitieve zorg

(Nog) meer inzetten op bekendmaking van de mogelijkheden van palliatieve zorg in
het algemeen en daarnaast ook werken aan specifieke informatie voor kwetsbare
doelgroepen. De meest kwetsbare mensen missen helaas vaak de noodzakelijke
palliatieve zorg. Ze denken soms zelfs dat palliatieve zorg een luxe is voor wie het zich
kan permitteren.

Talrijke deelnemers vragen om aandacht voor een meer inclusieve zorg die rekening
houdt met de grote diversiteit die onze multiculturele samenleving kenmerkt. Het is onder
meer duidelijk dat de vraag naar palliatieve zorg en levenseindezorg bij mensen met een
niet-Westerse migratieachtergrond toeneemt, geven veel deelnemers aan. Daarom moet
meer ingezet worden op cultuursensitieve zorg, ook in de palliatieve zorg. Wel wordt de
opmerking gemaakt dat men niet de fout van de ‘veralgemening’ mag maken in pleidooien
voor cultuursensitieve palliatieve zorg. Immers ook binnen de groep van mensen met een
niet-Westerse etnisch-culturele achtergrond is er een grote diversiteit: elke mens ervaart
het leven en het levenseinde op zijn of haar eigen, individuele manier en heeft het recht om
individuele keuzes te maken.

WELKE KWETSBARE GROEPEN HEBBEN VANDAAG MINDER
TOEGANG?
In diverse reacties worden die doelgroepen een voor een uitgesplitst. Een greep uit de bijdragen:

Mensen in armoede en/of mensen met een beperkt sociaal
netwerk

Er is veel onwetendheid over (palliatieve) zorg bij mensen met een
migratieachtergrond. Vaak zijn zij niet voldoende gekend met bepaalde medische
behandelingen, aanvraag premies, hun rechten/plichten, ... Dit moet meer
gesensibiliseerd worden. Er moet ook voldoende aandacht zijn voor het netwerk
van de palliatieve patiënten. Zij kunnen een grote draaglast ondervinden door
een diagnose die er gesteld wordt, zonder dat ze er voldoende ondersteuning bij
ontvangen.

Extra zorg voor mensen met een klein sociaal netwerk - Veel mensen in armoede
hebben een heel klein sociaal netwerk. Ze zijn bang dat niemand uit hun familiekring
of nabije omgeving voor hen zal kunnen zorgen. Daarom zou er voldoende aandacht
moeten zijn voor bijkomende ondersteuning voor mensen in armoede door
professionals/vrijwilligers in de palliatieve zorg, bij gebrek aan mantelzorgers uit de
eigen omgeving. Zorgverleners kunnen ook helpen bij de zoektocht naar naasten of
belangrijke anderen die toch de rol van mantelzorger kunnen opnemen.

Anderstaligen, vluchtelingen, mensen waarbij palliatieve zorg taboe is
omwille van bv. religieuze overtuigingen, … zijn moeilijk te bereiken voor
palliatieve zorg. Naargelang de reden waarom mensen moeilijk te bereiken
zijn, volgende suggesties: anderstaligen in eigen taal info overbrengen; taboe:
communicatie afstemmen op de noden, rekening houdend met de medische
verantwoordelijkheid; algemeen: goede en tijdige communicatie met de
organisaties of familieleden die hen helpen zodat de patiënt steeds goed
geïnformeerd is en alle mogelijkheden krijgt.
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Er zijn binnen de zorg professionals en organisaties aan de slag om de brug te slaan naar
anderstaligen, mensen met een andere achtergrond, enzovoort. Hoewel deze mensen en
organisaties kunnen ingezet worden in palliatieve zorgtrajecten, leest men tussen de lijnen
door, toch een oproep om deze rollen te versterken omdat er vandaag niet aan de noden
wordt voldaan. Er zijn te weinig van deze professionals. Een mogelijkheid is om in te zetten
op een grotere diversiteit binnen het zorgpersoneel. Anderzijds wordt gewaarschuwd voor
de creatie van een parallel zorgcircuit. Er wordt dan ook gepleit voor een betere integratie
van divers-sensitieve zorg in de regulaire (palliatieve) zorg door een versterking van de
samenwerking met interculturele (zorg)organisaties:

“Bovendien is het vaak niet enkel de taal
die een drempel vormt, ook het omgaan
met de verschillen in zienswijzen en
beleving van een naderend einde
kunnen in sterke mate de kwaliteit van
een palliatief zorgproces bepalen.”

Praten over een naderend levenseinde is al niet eenvoudig. Als er dan nog een
taalbarrière is tussen de persoon met palliatieve zorgnoden en de zorgverlener
wordt dit alles nog moeilijker. Bovendien is het vaak niet enkel de taal die een
drempel vormt, ook het omgaan met de verschillen in zienswijzen en beleving
van een naderend einde kunnen in sterke mate de kwaliteit van een palliatief
zorgproces bepalen. Daarom is het belangrijk om - waar nodig - te voorzien in
tolken en interculturele bemiddelaars.
In een samenleving waarin de diversiteit steeds meer groeit, moet ook de zorg op
maat meegroeien. Er is nood aan meer toegang tot diversiteit en informatieve zorg
op maat voor de patiënten en hun naasten. Organisaties en zorgverleners die veel
kennis en ervaring hebben met diversiteit kunnen een grote meerwaarde zijn om
tegemoet te komen aan de noden van de diversiteitspatiënten.

MOPA werkt cultuursensitief, altijd vertrekkend vanuit een fundamenteel respect voor
de cultureel/religieuze referentiekader(s) van de patiënt en zijn familie en dit binnen
een harmonieuze wisselwerking tussen alle betrokkenen (familie, ziekenhuis, medisch
personeel en verzorgers, verzorgingstehuis, enz.).

Het eigen referentiekader m.b.t. overlijden is anders bij andere culturen. Het is
belangrijk om tijd te nemen en aandacht te hebben in een gesprek over de wijze
waarop andere culturen dit invullen. Wij werken intern rond cultuursensitieve
zorg maar ik zou graag gemakkelijk kunnen beroep doen op tolken die de taal
beheersen en ook een stuk de brug kunnen vormen rond hoe zaken beleefd
worden. Ik zou graag kunnen beroep doen op een dienst die mee deze brug kan
leggen.

Bij het bespreken van het palliatief traject is het belangrijk dat patiënt en zorgverlener
elkaar goed begrijpen. De juiste woordkeuze en nuancering zijn noodzakelijk om
samen de juiste zorg te kiezen. Bij personen met een migratieachtergrond kan het
nodig zijn om hiervoor een sociaal tolk of intercultureel bemiddelaar in te schakelen.
Zorgverleners moeten weten dat ze beroep kunnen doen op deze personen om hen
te helpen doorheen het traject. Bijv. met vertalen maar ook met het verduidelijken van
cultuurverschillen.

Soms haken verpleegkundigen af wanneer ze op een taal- en/of culturele barrière
botsen en vaak is dat omdat ze zelf geen ondersteuning hebben of weten waar
ze die kunnen vinden. Het zou voor hen veel duidelijker moeten kunnen zijn
wanneer en waar ze waarvoor terecht kunnen zodat ze zich hierin gesteund
voelen. Het zou ook mogelijk moeten zijn om in bepaalde situaties de fakkel door
te geven aan mensen die hierin gespecialiseerd zijn.

Er zou een groter aanbod aan diversiteitsmedewerkers moeten zijn. Mensen die
mensen in hun eigen taal kunnen aanspreken, die mensen ondersteunen in het
begin van het proces en hen de weg wijzen. Er zouden informatiebrochures (met
pictogrammen) in verschillende talen moeten beschikbaar zijn.
Meer inzetten op culturele differentiatie in het personeelsbestand van zorginstellingen
(van thuiszorg over WZC tot ziekenhuizen), zodat beroepskrachten de brug kunnen
slaan naar patiënten uit andere gemeenschappen.

Rouw kent kleur noch religie - Ik vind het belangrijk dat er over palliatieve zorg
voor iedereen wordt nagedacht. MOPA heeft een mooie werking opgezet rond
moslims en palliatieve zorg. Uit onderzoek blijkt dat niet-westerse moslims
in Vlaanderen de weg naar palliatieve zorg nog moeilijk vinden. MOPA wil hen
beter wegwijs maken in het bestaande palliatieve zorgaanbod en wil als brug
functioneren tussen de patiënt en de zorgverleners om zo de communicatie
tussen beiden te bevorderen. Goede communicatie kan zorgen voor een vlottere
behandeling bij pijnbestrijding en een betere ondersteuning bij het levenseinde.

Inzetten op samenwerking tussen westers georiënteerde zorg en zorginstellingen
specifiek voor andere gemeenschappen, zoals MOPA, volgens een emancipatorisch
principe. Nu wordt zorg door deze specifieke organisaties vaak goed bedoeld
overgenomen, waardoor er geen sprake is van leerprocessen of integratie.
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Mensen met dementie of een (mentale)
beperking

“Naasten van patiënten met
levensverkortende ziekten kennen
de patiënt meestal beter dan welke
persoon dan ook.”

Een andere groep die moeilijk aan bod komt in de palliatieve zorg zijn
mensen met dementie en personen met beperkingen, vooral voor de
groep met mentale en cognitieve beperkingen wordt gepleit voor een
specifieke aanpak bij levenseindezorg:

Mensen met dementie en personen met een mentale
beperking zijn moeilijk te bereiken groepen. Hoe kunnen
we deze groepen toch beter bereiken? Door de naaste
familieleden beter te betrekken?
Mensen met (jong)dementie vormen toch een specifieke
groep van patiënten met palliatieve zorgnoden. Hoe omgaan
met (jong)dementie moet meer nadruk krijgen in de
opleiding en de vorming. Er moet ook meer nazorg worden
voorzien voor nabestaanden die geconfronteerd worden met
euthanasie van iemand met jongdementie.
Binnen de sector van personen met een beperking
ervaart men de grote nood aan communicatie binnen een
zorgteam, met directie, met medebewoners, met familie en
bewindvoerders …. Bij transfers naar andere zorgsettings
is de vlotte overdracht van informatie (wensen, keuzes,
beslissingen) cruciaal voor de zorgkwaliteit. Het is belangrijk
hier aandacht aan te besteden en middelen tegenover te
zetten.
Het zorgteam is vaak gezinsvervangend voor personen met
een (mentale) beperking. Dat maakt dat er een enorme
betrokkenheid is tussen team en patiënt, die vaak al jaren
in dezelfde instelling verblijft. Het is belangrijk dat er tijd en
ruimte is om die relatie ook door te trekken in de palliatieve
zorg, bij eventuele transfers én bij het afscheid van mensen.

NAASTEN EN MANTELZORGERS IN DE PALLIATIEVE ZORG
In het vorig hoofdstuk hebben we al aangekaart dat palliatieve zorg niet eindigt bij het overlijden. Ook nazorg van
nabestaanden vormt volgens de WHO een essentieel onderdeel van palliatieve zorg. Maar niet alleen op dat ogenblik
komen de naasten in beeld bij palliatieve zorg. Het hele palliatieve zorgtraject moet er oog zijn voor het welzijn van die
naasten, nog steeds volgens de WHO. Bovendien mag men niet vergeten dat ook een leeuwendeel van de zorg op de
schouders terechtkomt van die naasten.

Naasten als belangrijke informatiebron, (mantel)zorgverlener en zorgvrager
Kortom, naasten zijn partner in de zorg - als mantelzorger – maar tegelijkertijd zelf ook slachtoffer van de
ziektetoestand van hun dierbare. Bovendien blijven ze als nabestaanden achter met rouw en verdriet. Op al deze vlakken
verdienen naasten zorg en ondersteuning, maar ook erkenning voor hun bijdrage in het complexe zorgtraject.

Naasten van patiënten met levensverkortende ziekten kennen de patiënt meestal beter dan welke
persoon dan ook. Zij kunnen een grote meerwaarde zijn om, indien de patiënt het zelf niet meer kan/wil,
om aan te geven wat de patiënt wil. Ook kunnen ze licht werpen op voorgaande moeilijkheden, vragen en
bezorgdheden van de patiënt. De omgeving moet begeleid worden in hoever ze moet/kan gaan in de zorg
voor hun geliefde. Een casewerker kan in dit geval niet enkel de patiënt helpen maar ook de omgeving.
Verdere (kortdurende) opvolging na het overlijden van de patiënt is hierbij ook één van de mogelijkheden.
Het zou een noodzaak moeten zijn om psychologische begeleiding van begin tot einde te kunnen
verkrijgen. Dit zou volledig vergoed moeten worden, want niemand kiest ervoor om palliatief ziek te zijn.
Psychologische begeleiding voor naasten zou een deel van het traject moeten zijn om hun mentale
draagvlak te versterken op het ogenblik dat ze zelf mantelzorger zijn.
Als je je partner gaat verliezen, is dat een hele moeilijke tijd. Alle begeleiding is alleen gericht op de patiënt
terwijl je er als mantelzorger bijstaat en vergeten wordt.
Meer ondersteuning tijdens de nachten in de thuiszorg. De naasten zijn dikwijls zeer moe. Wanneer zij eens
kunnen doorslapen en iemand gedurende de nacht waakt bij hun dierbare, dan kan de zorg soms thuis veel
langer volgehouden worden.
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Ik ben thuisverpleegkundige, ik probeer mijn palliatieve patiënten zoveel mogelijk tijd
te geven zodat ik hen met de nodige zorgen en comfort toch nog een waardig en
waardevol afscheid kan geven. Ik geef ook nog extra een luisterend oor naar partner
of familie. Wat ik ook heel belangrijk vind, ik betrek ook altijd familie erbij. Dat is soms
niet gemakkelijk, zeker niet naar de eindfase toe, maar het is heel belangrijk dat zij
weten dat ze je altijd kunnen bereiken.

“We merken dat de rol van de directe
familie en zeker de mantelzorger heel
belangrijk is voor de kwaliteit van de
palliatieve zorg. Iedereen, patiënt, familie
en zorgverlener, heeft er baat bij.”

Palliatieve zorg is meer dan enkel de zorg voor de patiënt, maar ook voor de
naasten. Stilstaan bij wat belangrijk is voor de patiënt en de familie/vrienden daarin
meenemen. Helpen bij een goeie communicatie tussen patiënt en achterblijvers.
We voelden ons weinig ondersteund. De meeste stappen van zorg moesten door
ons geïnitieerd worden. Nochtans heb je als mantelzorger geen kennis, zicht op welke
mogelijkheden er zijn. Niemand zet ze voor jou op een rijtje. In de ziekenhuissituatie
wordt er in jouw plaats nagedacht. Coördinatie van de thuiszorg, het bedenken van
een zorgplan was wat er naar ons aanvoelen ontbrak.

ZORG VOOR DE VERZORGENDEN

Ondersteuning aan de mantelzorger door iemand met ervaring binnen de diverse
deelfacetten van palliatie is nodig. Eveneens ondersteuning in wat de zorg op
psychosociaal vlak teweegbrengt bij de mantelzorgers. Ook zoeken naar het juiste
evenwicht tussen welke taken kan en wil de mantelzorger op zich nemen (zodat die
zorgtaken voldoening kunnen geven) en de vrijheid om taken waar de mantelzorger
zich niet goed bij voelt, te kunnen uitbesteden.

Een enkeling merkt op dat ook palliatieve zorgverleners nood kunnen hebben aan zorg. Een idee
dat met de huidige coronapandemie vaker in de belangstelling wordt gebracht, maar dat zeker
ook geldt voor de mensen die palliatieve patiënten begeleiden:

Artsen nemen een engagement wanneer ze iemand in een palliatief traject
begeleiden. Er is ook psychologische ondersteuning, begeleiding nodig voor de
verzorgenden. Als patiënt of naasten moet je zeker zijn dat er begeleiding zal zijn
tijdens de moeilijke momenten en dat de zorgverlener zijn/haar engagement blijft
opnemen tot op het einde.

Sommigen pleiten ervoor om mantelzorgers en andere informele zorgverleners structureel op
te nemen als partner in de zorg en voor hen ook de nodige opleiding te voorzien:

We merken dat de rol van de directe familie en zeker de mantelzorger heel belangrijk is voor
de kwaliteit van de palliatieve zorg. Iedereen, patiënt, familie en zorgverlener, heeft er baat
bij. Dit zou als een structureel element in een palliatief traject moeten worden ingebouwd
en zorgverleners zouden hiervoor de nodige vorming en opleiding moeten krijgen.

Vrijwilligerswerking voor palliatieve zorg uitbouwen met voldoende professionele
ondersteuning en voldoende reflectiemogelijkheden. ‘Zorg voor de verzorger’ is van
groot belang om het vol te kunnen houden.

Kinderen en jongeren
Enkele correspondenten wijzen ook op de aandacht die nodig is voor kinderen en jongeren die
te maken krijgen met een palliatieve situatie:

Ik werk als thuisbegeleidster bij gezinnen met moeilijkheden. Vanuit eigen ervaringen
merk ik dat het moeilijk is om als ouder het gesprek met je kind over dit onderwerp
aan te gaan. Ook is het aanbod in de zorg op dat gebied naar mijn mening nog te
weinig uitgewerkt. Meer expertise en mogelijkheden om met kinderen en jongeren
aan de slag te gaan is aangewezen (b.v. via filmpjes, website, ...?)
Veel aandacht hebben voor de kinderen die betrokken zijn bij een palliatieve situatie.
Ik heb ervaren bij verscheidene palliatieve situaties in mijn omgeving dat dit heel
belangrijk is en dat die er niet altijd bij betrokken worden, alhoewel dat die ook horen
en zien, zich veel vragen stellen, duidelijke uitleg willen en niet stiefmoederlijk willen
worden behandeld.

20

Breed maatschappelijk debat – rapport activiteiten online platform – maart-november 2020

SPECIFIEKE FACTOREN DIE TOEGANKELIJKHEID
BEVORDEREN
Veel elementen die eerder werden besproken en ook items die in volgende hoofdstukken
aan bod komen, hebben rechtstreeks of onrechtstreek een invloed op de toegankelijkheid
van palliatieve zorg. Bijvoorbeeld door een andere maatschappelijke beeldvorming over
palliatieve zorg zullen zorgvragers en zorgverleners sneller een palliatief zorgtraject
opstarten; door in te zetten op divers-sensitieve en inclusieve zorg zullen moeilijk
bereikbare doelgroepen de weg naar de palliatieve zorg beter vinden; door mantelzorgers
beter te ondersteunen behoort voor veel mensen palliatieve thuiszorg tot de
mogelijkheden als alternatief voor een ultieme transfer naar het ziekenhuis; door reguliere
zorgverleners beter op te leiden in palliatieve zorg zullen zij een palliatieve zorgreflex
aankweken (zie ook later in dit rapport); etc.

Betaalbaarheid verbeteren dankzij aangepaste statuten
en financiële ondersteuning

Graag een uitbreiding van het palliatief verlof voor zelfstandigen. Nu geldt dat enkel voor
partner en kind. Graag minimaal verbreden naar andere familieleden.
Hoe kan de huidige organisatie van de palliatieve zorg verbeteren? Palliatief verlof
en psychologisch en zelfs financiële ondersteuning voor niet-zorgverleners (familie,
vrienden, buren, vrijwilligers) zodat zij mee zorg kunnen opnemen.

Er zijn echter een aantal beleidsmatige en structurele factoren die ook een rechtstreekse
invloed hebben op de toegankelijkheid van palliatieve zorg. Een eerste belangrijke
voorwaarde is palliatieve zorg betaalbaar houden, de tegemoetkomingen aan te
passen aan de omvang van de noden en hierover de gepaste informatiekanalen en
toegangspoorten te creëren:

Ik ben mantelzorger van mijn 87-jarige moeder. Bij mijn werkgever (autonoom
overheidsbedrijf) heb ik recht op 1 jaar loopbaanonderbreking (voltijds zorgverlof) en
3 maanden palliatief verlof. Als beloning krijg je hiervoor 765€ per maand! Verder is er
geen enkele financiële steun. Wie kan dit volhouden? Zo word je nog extra gestraft.
Waarom dit niet beter financieel ondersteunen (tot aan het minimumleefloon) en
de periodes verruimen? Mijn moeder blijft toch in haar vertrouwde omgeving met de
juiste omkadering van het thuisverplegingspersoneel. Het is enorm stresserend om de
einddatum van mijn zorg- en palliatief verlof te zien naderen. Wat erna? Ontslag geven is
de enige optie.

Betaalbaarheid van zorg is voor iedereen een issue, zeker voor mensen die
met weinig geld moeten rondkomen. Mensen hebben te weinig informatie
over rechten, premies of de financiële voordelen die er zijn voor palliatieve
patiënten en/of hun mantelzorgers. Zorg voor toegankelijke en accurate
kostprijsinformatie over palliatieve zorg. Informeer over de financiële
consequenties bij opname op een palliatieve eenheid. Mensen in armoede
gaan er soms ten onrechte vanuit dat dit voor hen geen optie is omwille
van de kostprijs. Daardoor ‘ kiezen’ ze ervoor om thuis te sterven, hoewel de
omstandigheden en de ondersteuning thuis soms verre van optimaal zijn.

Administratieve last verminderen

Een struikelblok is zeker de ‘drie maanden levensverwachting’ die op dit ogenblik nog als
richtlijn geldt om het palliatief statuut in de thuiszorg toe te kennen en ook de beperkte
duur van palliatief verlof of andere ondersteuning van mantelzorgers. De financiële
moeilijkheden die ontstaan als mensen hun werk – al of niet tijdelijk – stopzetten en
mantelzorg opnemen voor een palliatieve patiënt, leiden daardoor tot extra kopzorgen:

Bovendien zijn de administratieve verplichtingen niet altijd ‘burger’- en ‘patiëntvriendelijk’:

Als mantelzorger neem ik deeltijds verlof op voor medische bijstand en moet bij de RVA
om de 3 maanden mijn dossier volledig opnieuw samenstellen om de aanvraag opnieuw
in te dienen. Ik vraag me af of dat niet veel eenvoudiger kan, zonder telkens weer alle
papieren en handtekeningen te moeten verzamelen. Nu valt het nog mee maar als het
minder goed zal gaan met mijn vrouw, zal ik daar waarschijnlijk niet echt veel boodschap
aan hebben en zullen er belangrijkere dingen in mijn leven zijn.

Mijn partner is sinds 4 jaar in behandeling voor hersentumoren (glioblastoom).
Onze 3 kinderen woonden toen nog thuis, waarvan 2 studenten. Ik heb na
een tijd 4/5de zorgverlof opgenomen. De combinatie fulltime werk met alle
medische controles, huishouden en vooral tijd samen doorbrengen ... het
was immers geen evidentie. Eind februari kregen we te horen dat mijn man
uitbehandeld was, half april werd elke therapie gestopt. Ik ben thuis sinds
eind februari. We wilden geen opnames, wel comfortzorg thuis. Zorgverlof
is opgebruikt in de voorbije jaren, palliatief verlof is beperkt. Ik sta op
ziekteverzekering ... ergens wringt dit. Ik ben niet ziek, maar wil de zorg thuis
opnemen. Financieel kan ik niet zonder inkomen (nog een student thuis in huis).
Plus daarna wil ik mijn werk terug hervatten. Dit is geen evidentie, en het zijn
kopzorgen die je erbij krijgt als zorgende.

Hoe kan de huidige organisatie van de palliatieve zorg verbeteren? Minder papierwerk,
minimale data bijhouden via elektronische weg. Eens in een palliatief traject zou al het
papierwerk en attestering moeten kunnen wegvallen.
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Anderzijds wordt er te vaak hardnekkig
ingezet op curatieve en levensverlengende
behandelingen met een beperkt nut.

De organisatie van
palliatieve zorg versterken
Palliatieve zorg bereikt niet iedereen die er nood aan heeft. En dan hebben we het
(nog) niet zozeer over specifieke doelgroepen (daar hebben we in het vorige hoofdstuk
aandacht aan besteed). Uit de getuigenissen in vorige hoofdstukken blijkt dat het
taboe rond palliatieve zorg, vanwege de sterke link met terminale zorg, ervoor zorgt dat
veel mensen nooit aan de ondersteunende zorg komen die ze nodig hebben. Anderzijds
wordt er te vaak hardnekkig ingezet op curatieve en levensverlengende behandelingen
met een beperkt nut.
Maar ook dan nog is de huidige capaciteit van de palliatieve zorgstructuren
ontoereikend zodat niet iedereen toegang krijgt:

Toen we de diagnose ongeneeslijk ziek kregen, werd voor moeder een
intakegesprek gedaan (3 maanden voor haar overlijden) bij de palliatieve
eenheid in de stad waar ze woonde. We kozen ervoor om moeder zo lang
mogelijk thuis te verzorgen, maar toen dat zeer moeilijk werd (2 weken
voor haar overlijden), was er geen plaats op de palliatieve zorgeenheid.
Ondanks het feit dat thuiszorg voorrang krijgt bij opname, kwam er
gedurende die 2 weken geen plaats vrij. Ook bij alle ziekenhuizen met een
palliatieve zorgeenheid in een straal van 30 km was er geen plaats en op
de wachtlijsten stonden overal gemiddeld 6 mensen. Wij hebben moeder
verder thuis moeten verzorgen met de hulp van een traplift, rollators, wcstoelen, anti-doorlig-kussens, een speciaal ziekenhuisbed en natuurlijk met
de hulp van de huisdokter en een zelfstandige verpleegster. Toch jammer
dat wanneer het echt nodig is, je niet terecht kan in het ziekenhuis voor
palliatieve zorg, en dat zal enkel maar erger worden, met de toenemende
vergrijzing van de bevolking....

AANPASSING AAN DE STRUCTUREN
De bestaande gespecialiseerde diensten voor palliatieve zorg
verder uitbouwen
Een aantal correspondenten wil de bestaande palliatieve structuren verder uitbouwen of bijkomende
gespecialiseerde diensten oprichten. Vooral over de dagcentra zijn er vragen over een uitbreiding van
het aanbod gekoppeld aan het beter bekend maken van de setting. Er zijn echter ook suggesties voor
gespecialiseerde geriatrische palliatieve eenheden en zelfs voor ‘palliatieve ziekenhuizen’:

Er moeten gewoon meer middelen en plaatsen gecreëerd worden waar mensen met
palliatieve zorgen kunnen opgevangen worden. Er zijn al fantastische plaatsen opgericht
maar die zijn er gewoonweg veel te weinig. Daardoor komen palliatieve patiënten veel te
laat in een palliatieve setting terecht en krijg zij amper de zorgen die zij verdienen.
Het is belangrijk om de taak van de netwerken palliatieve zorg uit te breiden: ze meer
legitimiteit te geven ten aanzien van de woonzorgcentra (en ziekenhuizen) en ze ook een
controlerende functie te geven.
Uitbouw van (palliatieve) nachtzorg zodat de mantelzorgers het kunnen volhouden,
nachtvrijwilligers. Meer middelen voorzien voor palliatieve zorg.
Een veel groter aanbod aan dagcentra is nodig en eventueel nachtcentra, en een plek waar
tijdelijke opvang mogelijk is voor de palliatieve patiënt.

Door het beperkt aantal palliatieve eenheden en palliatieve bedden is het
voor palliatieve/terminale ouderen bijna niet mogelijk om opgenomen te
worden in palliatieve eenheden. Vaak wordt de zorg te zwaar en/of niet meer
te organiseren in de thuissituatie of in het woonzorgcentrum. De palliatieve/
terminale ouderen die verblijven op de reguliere ziekenhuisafdelingen krijgen
niet altijd de juiste palliatieve/terminale zorg waar ze recht op hebben.

Er zijn al een 5-tal palliatieve dagcentra maar de Vlaming vindt er onvoldoende zijn weg
naartoe. Nochtans kunnen deze een antwoord bieden op het chronisch worden van de
palliatieve fase. Heel vaak kan de naaste familie niet meer instaan voor de langdurige
dagopvang. Bekijk hoe je deze dagcentra vanzelfsprekender kunt maken binnen het geheel
van het palliatieve zorgaanbod.

Er worden tal van mogelijkheden gegeven om dit gebrek aan zorgcapaciteit op
te lossen. Een overzicht volgt in dit hoofdstuk dat zich in twee delen opsplitst:
aanpassingen aan structuren en aanpassingen aan rollen of functies.

22

Breed maatschappelijk debat – rapport activiteiten online platform – maart-november 2020

In ons dagcentrum vangen wij mensen op die supportieve en/of palliatieve
zorgen nodig hebben. Tot onze grote spijt stellen wij vast dat heel veel
mensen, ook professionele hulpverleners, artsen, huisartsen, niet op de
hoogte zijn van ons bestaan. Daarnaast blijft de stap zetten om effectief
op te starten ook een zeer grote drempel. Angst voor het onbekende. Het
idee is nu om via dit debat een draagvlak te creëren waardoor veel meer
mensen gebaat kunnen zijn bij dit fantastische initiatief. Ons dagcentrum
vertrekt vanuit de visie leven toevoegen aan de dagen omdat op die manier
mensen eindelijk nog eens kunnen genieten van zaken. Zo wordt de kijk op
hun leven terug wat ruimer dan alleen maar het ziek zijn waar ze willens
nillens mee geconfronteerd worden. Ook ontmoeten ze mensen die, ondanks
verschillende leeftijden en achtergronden, met hetzelfde geconfronteerd
worden, nl. ZIEK zijn!
Er dienen dringend middelen vrijgemaakt te worden voor palliatieve
bedden voor palliatieve geriatrische patiënten. Velen van hen hebben een
multipathologie. Bij ouderen doen veel symptomen zich anders voor dan
bij niet-geriatrische patiënten. Dit vraagt een specifieke aanpak. Deze
palliatieve-geriatrische diensten kunnen georganiseerd worden in een WZC
of als onderdeel van de dienst geriatrie in de ziekenhuizen.
Palliatief ziekenhuis - Een ziekenhuis (kleiner) gericht op palliatie alleen.
Waar men de omgeving en zorg kan aanpassen aan de noden van iemand
die palliatief is. Ook waar alle zorgverleners extra bijscholingen krijgen rond
het thema. Ik zou er ook ruimte in voorbehouden voor meer ambulante zorg.
Centra en specifieke hulpverlening voor het palliatieve is nog veel te beperkt
en onbekend!
Artsen hebben het soms moeilijk hun patiënten te vertellen dat ze
uitbehandeld zijn. Organiseer specialistische opvang waar ze hun patiënten
naar kunnen doorverwijzen. Dit verlicht hun taak. Mijn moeder is overleden
aan uitgezaaide borstkanker. Terwijl het eigenlijk al enkele weken duidelijk
was dat ze terminaal was en er geen verdere behandeling meer zin had,
heeft geen enkele arts haar verteld dat ze in haar laatste levensmaanden
zat. Dit ontnam haar de kans om de ziekte opzij te leggen, te stoppen met
vechten en om haar laatste dingen te regelen en om zich te berusten in
haar lot en om eventueel toch een laatste wens te doen vervullen. Voor de
familie en voor mijzelf, die toch tegen beter weten in, blijven hopen en mee
duimen voor herstel, ook een verlossing is. Een speciaal centrum, niet meer
in een klinische omgeving, kan een begeleiding bieden aan patiënten, hun
mantelzorgers en familie, om het verdict te aanvaarden en i.p.v. te blijven
vechten, berusting te vinden en om nog iets positiefs te doen dat voldoening
kan geven bij het levenseinde.

Uit voorgaande citaten blijkt al dat deze optie een aangepaste – lees verhoogde – financiering vraagt …:

Zorg voor een hogere financiering van de palliatieve zorg in het algemeen, dus ook voor de
thuiszorg, residentiële zorg, maar zeker ook in de woonzorgcentra, de centra voor personen
met een handicap. Politieke moed is nodig, maar ook een verschuiving in de hoofden van de
bevolking dat palliatieve zorg zijn plaats verdient in het zorglandschap!
Een kwaliteitsvolle palliatieve zorg betekent onvermijdelijk investeren in mensen en hun tijd.
Want een belangrijk deel van een goed levenseinde betekent ook tijd kunnen maken. Tijd voor
gesprekken, tijd voor informeren, tijd voor zorg op maat voor patiënt en zijn/haar omgeving,
tijd voor de dood maar ook erna. Tijd en geld ook voor opleiding en vorming van mensen die
werken in de palliatieve zorg.
… of een herverdeling van de bestaande budgetten:

Nu kunnen slechts een aantal patiënten genieten van de meerwaarde van een palliatieve
eenheid. Zolang het zorgbudget niet toelaat dat alle palliatieve patiënten dezelfde zorg/
aandacht kunnen krijgen zou het budget gespreid moeten worden zodat alle palliatieve
patiënten hiervan kunnen genieten. Bijvoorbeeld door palliatieve zorg op verpleegafdelingen
uit te bouwen, extra ondersteuning (referentieverpleegkundigen) voorzien van het
zorgpersoneel bij palliatieve patiënten, ook in de thuiszorg of woonzorgcentra zodat men
tegemoet kan komen aan de extra zorg die nodig is.
Er worden mogelijkheden geopperd om op andere plaatsen in de gezondheidszorg te besparen (onder
meer door curatieve interventies met futiele uitkomsten vroeger te stoppen), en deze middelen door te
schuiven naar palliatieve zorg. Ook een betere coördinatie van de zorg vanuit gecentraliseerde palliatieve
diensten of door technologische tools in te zetten, zou palliatieve zorgcapaciteit kunnen vrijmaken:

Hoe kan de huidige organisatie van de palliatieve zorg verbeteren? Minder lang dure
oncologische behandelingen aanbieden, zal zeer kostenbesparend werken en zo zal meer
budget voor palliatie vrijkomen. Dit is een ethische keuze voor de maatschappij.
Voldoende zorgpersoneel voorzien, zodat er tijd en ruimte is om goede zorg te geven. Durven
nagaan of alle therapieën bijdragen aan het comfort voor de patiënt. Is het leven verlengen
heilzaam voor deze zieke? In dialoog durven gaan en luisteren naar wat de patiënt wil.
Transmurale samenwerking waarbij het palliatief supportteam van het ziekenhuis zorgt voor
opvolging in de thuiscontext, indien dit de vraag is van de patiënt (inclusief communicatie
met de huisarts), is absoluut noodzakelijk. Nu heb je nog te vaak een scheiding tussen de
situatie en zorg in het ziekenhuis en de situatie en zorg thuis. Dat moet veel dichter bij elkaar
komen.
Door via een betere informatiedoorstroming (o.a. apps, digitale tool, casewerker, …) ervoor
zorgen dat de aanwezige zorgprofessionals enkel daar ingezet worden waar ze nodig zijn.
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“Als een woonzorgcentrum beweert in te
zetten op palliatieve zorg dan moeten aan
een aantal criteria voldaan worden.”

Inzetten op meer ‘huiselijke’ palliatieve zorg door een
flexibel en lokaal aanbod
In andere reacties wordt gevraagd naar meer nabije – huiselijke – palliatieve zorg die
weliswaar goed gecoördineerd moet zijn:

Ik heb niets tegen een palliatieve dienst in het ziekenhuis, maar het heeft een
weinig huiselijke sfeer, er worden nog steeds regeltjes opgelegd, waardoor
het weinig verschil maakt met een gewone ziekenhuisopname. En wat als jij
stervende bent, wil je dan niet omringd worden door al je familie en vrienden
in een plaats waar het voor jou prettig voelt? Een plek waar men wel voor
je klaarstaat als het nodig is, met de nodige medicatie, een luisterend oor,
troostende woorden, ook voor jou geliefden. Een plek waar niets moet, niet
verplicht gewassen worden, ... een plek waar je rustig kan gaan en weet dat je
geliefden ook worden opgevangen als je eenmaal gaat.

Naar Nederlands voorbeeld kan veel meer palliatieve thuiszorg, indien er vroeger op
vragen wordt ingegaan en indien het draagvlak breder is in de algemene bevolking. In de
berichtgeving ervaar ik als arts heel vaak het argument dat artsen te laat denken aan
zorgplanning – maar ik ervaar echt dat (patiënten en) families hier vaak niet klaar voor zijn –
vanuit eigen ervaringen; belemmeringen ed.
Bij nabije, huiselijke palliatieve zorg horen ook de woonzorgcentra als thuisvervangende omgeving,
aldus deze correspondenten:

De beschikbaarheid van palliatieve zorg in de eigen buurt moet worden
gefaciliteerd. Hiervoor is coördinatie tussen beschikbare en gespecialiseerde
hulp nodig waarbij ziekenhuizen en andere zorgverleners/thuiszorg/huisarts
een rol moeten spelen. We missen iemand die het vastpakt en coördineert
zodat het veel gemakkelijker wordt om nabije, palliatieve zorg te organiseren.
Je hebt in Vlaanderen zeer goede, gespecialiseerde palliatieve zorgequipes
maar zij kunnen niet alles, zien en weten ook niet alles. Eigenlijk zou je
palliatieve zorg echt vanuit een geïntegreerd zorgteam moeten kunnen geven,
zodat je het zoveel mogelijk thuis kan geven.

Elk woonzorgcentrum moet een duidelijk beleid hebben rond palliatieve zorg Nu is er niet in alle woonzorgcentra een geëxpliciteerd en transparant palliatief
beleid. Elk woonzorgcentrum zou dit moeten uitwerken en er zou telkens iemand
eindverantwoordelijke moeten zijn binnen het woonzorgcentrum. Bij voorkeur een
maatschappelijk werker.
In de woonzorgcentra sterven de meeste mensen. Het is belangrijk dat dit menswaardig
kan gebeuren. Het opstellen van vroegtijdige zorgplanningen, goede symptoomcontrole,
vermijden van onnodige ziekenhuisopname, ... is zeer belangrijk, maar ook tijdrovend.
Woonzorgcentra zijn al zeer onderbemand! Ik vind dat er meer middelen moeten komen
om ook daar de palliatieve zorg meer uit te bouwen! Meer personeel, opleidingen,
ondersteuning is meer dan welkom! Onze bejaarden verdienen deze zorg ook, en niet alleen
kankerpatiënten op een palliatieve eenheid!

De meest ultieme vorm van huiselijke palliatieve zorg wordt vanzelfsprekend geboden
door mantelzorgers en naasten, maar ook dan blijft ondersteuning door professionele
zorgverleners belangrijk:

Ik zou graag verzorgd worden door mijn omgeving omdat dit toch een
heel erg vertrouwd gevoel geeft. Ik denk wel dat het belangrijk is dat zij
hierin ondersteund worden door palliatieve thuiszorg. Zowel fysiek als
emotioneel. Zo vind ik bijvoorbeeld dat hygiënische zorgen in samenwerking
met professionals moet gebeuren omdat er toch een aantal dingen zijn die
professionals opmerken waar de omgeving niet meteen aan zal denken
(doorligwonden, mondzorg, …). Ik vind dit ook belangrijk om te bewaken dat
de omgeving niet ‘de verpleegster’ wordt, maar ook vooral die vertrouwde
omgeving kan blijven. Op emotioneel vlak vind ik ook dat de omgeving beroep
moet kunnen doen op psychologische begeleiding.

Middelen voor de uitbouw van volwaardige palliatieve supportteams in woonzorgcentra Bewoners van woonzorgcentra zijn volgens de huidige criteria bijna overwegend palliatieve
patiënten. De zorg is daar slechts gedeeltelijk op afgestemd. Er zijn meer middelen
nodig om de woonzorgcentra de mogelijkheid te geven om voldoende in te zetten op
palliatieve zorg voor hun bewoners. De groeikans zit vooral op vlak van visie, continuïteit en
deskundigheid binnen de zorg- en begeleidingsteams.
Een deelnemer maakt zelfs de suggestie om woonzorgcentra een kwaliteitslabel toe te kennen voor
hun inzet voor palliatieve zorg.

Een kwaliteitslabel voor woonzorgcentra voorzien. Als een woonzorgcentrum beweert in
te zetten op palliatieve zorg dan moeten aan een aantal criteria voldaan worden. Onder
andere rond vroegtijdige zorgplanning moeten ze een goed uitgebouwde procedure hebben.
Maar ook meer middelen om een palliatief supportteam te vormen en uit te rollen in een
woonzorgcentrum lijken me erg belangrijk.

Ook het Nederlandse model, met een centrale rol voor de huisarts in het palliatief
zorgtraject, wordt in deze context gegeven:
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“Niet het koele klinische kader van
palliatieve eenheden in ziekenhuizen
en woonzorgcentra, maar wel met
de nodige medische ondersteuning
en zorg. Met aandacht voor ... echte
aandacht. Een voorbeeld zijn de
hospices in de U.K.”

Toch wordt ook door de pleitbezorgers van meer huiselijke palliatieve zorg soms gevraagd
naar een uitbreiding en flexibeler aanbod van ‘semi-gespecialiseerde’ palliatieve
zorgdiensten, maar dan wel – vaak uitdrukkelijk - buiten de contouren van een ziekenhuis:

Lokale 'Thuiskomst- of Terugkeer'-huizen. Op gemeentelijk vlak (dus in de eigen
omgeving) een huiselijke palliatieve permanente opvang voor hen die niet langer
thuis opgevangen kunnen worden. Bij voorkeur in een huis in het groen, met
permanente professionele ondersteuning (verpleeg-, zorgkundigen, poetshulp,
kok), ondersteuning door vrijwilligers (liefst ook uit de buurt - praktische
ondersteuning maar ook gewoon aanwezigheid, gezelschap, luisterend oor,
...). Alles in een zo (t)huiselijk mogelijke omgeving, met vers, ter plaatse bereid
eten, een (paar) huisdier(en), met aandacht en oog voor het ritme van de
zorgbehoevenden. Niet het koele klinische kader van palliatieve eenheden
in ziekenhuizen en woonzorgcentra, maar wel met de nodige medische
ondersteuning en zorg. Met aandacht voor ... echte aandacht. Een voorbeeld zijn
de hospices in de U.K.
Kleinschaligheid en nabijheid van de palliatieve zorg. Dit kan bijvoorbeeld
gerealiseerd worden door het werken met een 'gezondheidshuis' in de eigen buurt.
Een warme plek waar je je thuis voelt in een positieve sfeer. Dit gezondheidshuis
in je eigen buurt volgt de lokale mensen doorheen hun hele leven, van geboorte
tot dood, zeer nabij en warm.

… of iedereen palli-actief – vermaatschappelijking van
palliatieve zorg
Deze correspondent pleit voor wat men ‘vermaatschappelijking van de palliatieve zorg’ zou
kunnen noemen. Palliatieve patiënten opvangen in de eigen buurt, door de mensen rondom hen.
In de eerste plaats om nabij te zijn, te helpen in de kleine dingen. Dergelijke informele buurtzorg
zal de professionele zorgverlener niet vervangen voor essentiële zorgtaken, maar zal de palliatieve
patiënt wel het gevoel geven om opgenomen te blijven in de gemeenschap waar hij/zij zich thuis
voelt.

Naar een radicale omvorming …
Nog anderen vinden dat we moeten nadenken over een radicale omvorming van de zorg voor
chronische patiënten met een impliciete argumentatie om voor deze patiënten de palliatieve
zorg in te bedden in de chronische zorg:

Iedereen palliatief hulpverlener - Onwennigheid hindert mensen om nabij te zijn
bij ernstig of ongeneeslijk zieken. Diezelfde onwennigheid stel ik te vaak vast in de
rouwcontext (waar ik via vrijwilligerswerk ervaring mee heb). Niet weten wat zeggen
terwijl aanwezigheid, samen wandelen, eten klaarmaken, chauffeur zijn - en nog zo
vele andere mogelijkheden - volstaan en tegelijk zeer bijzonder zijn voor de patiënt.
En waarom ook niet voor de hulpverlener? Met iedereen palliatief hulpverlener bedoel
ik dat de maatschappij in de sfeer moet komen om als in een natuurlijke reflex
toegankelijk te zijn voor patiënten; en dat vooral in de dichte omgeving van familie,
kennissen, buren, verenigingen, collega's, ... Ik beeld me in dat vrijwilligers zich in een
netwerk kunnen beschikbaar stellen met een profiel van inzetbare tijd en specialiteit
(koken, wandelen, chauffeur, ...). Het positieve effect dat ik hoop daaruit te zien volgen
is dat patiënten zich mogen tonen, buiten kunnen komen. Waarom worden we niet
allemaal ‘palli-actievers'

Chronisch patiënten vereisen een nieuwe organisatie van de zorg - We zien
meer en meer palliatieve patiënten die eerder chronisch palliatief zijn. Dat past
niet meer in hoe de palliatieve zorg nu georganiseerd is en stelt zorgverleners,
familie en maatschappij voor problemen. We moeten nadenken over het anders
organiseren van de palliatieve zorg en de omkadering van palliatieve patiënten
zodat dit weer beter aansluit bij de nieuwe realiteit.
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“Zou jij voor elke vraag iemand anders
aan je bed willen zien zitten?”

FUNCTIES EN ROLLEN UITKLAREN EN CORRECT
ONDERSTEUNEN
Structuren zijn één zaak, palliatieve zorg is toch ook vooral mensenwerk:
werk van ondersteunende zorgverleners die erkend en bekrachtigd
moeten worden in hun rol vanuit het beleid.

De palliatieve referentiepersonen
En dat is vandaag blijkbaar lang niet altijd het geval. Niet altijd zijn
erkende palliatieve functies in staat om hun rol ten volle uit te voeren,
omdat er praktische bezwaren in de weg staan, maar ook omdat hun
functie te weinig ondersteund wordt en ondergefinancierd is. Tenminste
niet volgens deze reacties:

De functie van ‘palliatief referente’ is verplicht in erkende
woonzorgcentra. Maar in de praktijk zie je dat die taak er
maar moet bijgenomen worden bij een andere functie.
Laat de overheid de functie van palliatief referente in het
woonzorgcentrum als een volwaardige functie erkennen en
financieren.
De referentiepersoon palliatieve zorg in woonzorgcentra is
een full time job! Een doorgedreven professionalisering van
de functie in woonzorgcentra is evident. Toch wordt het
takenpakket van de referentiepersoon palliatieve zorg in
woonzorgcentra vandaag stiefmoederlijk bekeken. Het lijkt wel
alsof het een geheim is dat het leven eindig is. Wanneer de
gemeenschap levenseindezorg - in de ruimste interpretatie belangrijk vindt, dan mag daar zeker een professionele werking
rond bestaan ... 24/7. Niet nu en dan; af en toe; of meer ‘op
papier’ dan ‘aan bed’. Omgaan met verlieservaringen tot het
stervensuur doet niemand ‘op afspraak’ of ‘niet in het weekend’
of ‘niet nu wegens een tekort aan personeel’.... Opleidingen
bachelor en BANABA in de palliatieve zorg zijn voldoende ruim
om beleid te kunnen voeren in woonzorgcentra rond palliatieve
zorg. Het argument dat hiervoor geen financiële middelen
zijn, is verdacht te kort door de bocht. Een controle door de
overheid rond de werking te oppervlakkig. Een doorgedreven
professionalisering van de functie in woonzorgcentra is een
noodzaak.

Rollen doorbreken ten gunste van ‘transdisciplinaire’ zorg
Er zijn echter ook pleidooien om de ‘functies palliatieve zorg’ en de verantwoordelijkheid voor het opstarten en
toedienen van palliatieve zorg veel meer (dan vandaag) uit te besteden aan reguliere zorgverleners en deze daartoe
de gepaste opleiding te geven (zie verderop in dit hoofdstuk).
Volgende getuigenissen zijn hiervan voorbeelden:

Zet in de ziekenhuisomgeving meer in op procesbegeleiding en niet op functies. Waar willen we
naartoe? Toch naar kwaliteitsvolle zorg voor patiënt en familie. Als verpleegkundig consulente digestieve
oncologie word ik betrokken bij iedereen met kanker in het maagdarmstelsel. We schakelen continue
tussen uitleg op medisch gebied, emotionele opvang, zingevingsvragen, vragen rond het levenseinde, ...
Zou jij voor elke vraag iemand anders aan je bed willen zien zitten? Of zou je het appreciëren dat je met
een vertrouwenspersoon op weg kan gaan die breed opgeleid is? Het gaat niet om ons, wel om hen. Ik
zou het een meerwaarde vinden dat de verpleegkundig consulenten het mandaat krijgen om ook het
palliatieve stuk op te nemen tot aan de dood. Ik zou het een meerwaarde vinden om de patiënt, die we
vaak al jaren opvolgen, ook dan te begeleiden. Mijns inziens dient elke verpleegkundig consulente ook
een palliatieve opleiding te hebben. Versnippering van de zorg is onze keuze. De vraag is of dit de beste
keuze is voor de patiënt en familie?
Eigenlijk zou iedere hulpverlener oog moeten hebben voor de verschillende dimensies van palliatieve zorg,
los van de aandoening van de patiënt. Dan kan er veel sneller ingespeeld worden op eventuele noden,
zodat deze niet hoeven te escaleren tot grote problemen. Hoe korter er op de bal gespeeld wordt, hoe
efficiënter. Hulpverleners mogen niet aangestuurd worden zoals je een bedrijf zou organiseren. Optimale
totaalzorg gaat over niet meetbare interventies, vanuit een groot hart, met gezond verstand, en met alle
zintuigen gericht op de patiënt en zijn omgeving.
Er is gewoon te weinig aandacht voor palliatieve zorg bij de gangbare zorg, de zorg door 'gewone'
verpleegkundigen en dokters (zowel specialisten als huisartsen). Het 'minimum minimorum' is dat ze dit
echt als een 'normaal' onderdeel van hun zorg leren bekijken, aandacht voor palliatieve zorg hoort bij
kwalitatieve zorg. De basis voor dit gedrag moet gelegd worden tijdens de opleiding. Op dit moment is er
binnen de opleiding veel te weinig aandacht voor iets waar elke zorgverlener in de loop van de carrière
nochtans heel veel mee geconfronteerd zal worden, namelijk het levenseinde en hoe daarrond zorg te
verlenen.
In het ziekenhuis werken er pathologie gebonden teams (verpleegkundig consulent, oncopsycholoog en
arts), zij zouden de nodige opleiding/vorming moeten volgen om dit beter op te nemen vanaf het begin
van de begeleiding. Het PST zou hier zeker een /coachende rol in kunnen betekenen.
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“Daarnaast kent de huisarts de
patiënt vaak langer, in tegenstelling
tot specialisten die enkel een
momentopname zien.”

Wie is zorgcoördinator?
Wel stelt zich dan de vraag naar de algemene zorgcoördinatie rondom de patiënt
(zie ook een volgend hoofdstuk rond het voeren van zorgplanningsgesprekken).
Wie neemt die taak op? De rollen zijn op dit ogenblik verre van duidelijk zodat in de
praktijk van geïntegreerde zorg niet altijd sprake is en overheerst (soms nog) het
‘containerdenken’, blijkt uit volgende reacties:

Er is te weinig duidelijkheid over wie wat op welke manier opneemt:
huisarts, thuisverpleegkundige, MBE, sociale dienst, ... Vandaag weten
palliatieve patiënten, hun omgeving en hun hulpverleners niet wat
ervan wie kan verwacht worden. Pas met coördinatie kan de zorg zo
gestroomlijnd mogelijk gebeuren, dan kan dit door verschillende diensten
ook zo doorgegeven worden.
Verduidelijking van rollen is nodig. Duidelijkheid over bij wie je voor wat
terecht kan als je palliatief bent. Zowel voor patiënten, hun omgeving als
hulpverleners.

De huisarts
Uit onderzoek, en ook uit tal van reacties op het onlineplatform, komt de huisarts
vaak naar voor als een mogelijk belangrijke coördinator in het palliatieve zorgtraject
van en rondom de patiënt. In veel gevallen kent de huisarts immers de achtergrond
van de patiënt, de draagkracht van de familie en de context van de omgeving.
Hij/zij moet in staat zijn om het geheel te overzien. Dat wordt ook door heel wat
correspondenten zo gezien:

Alle betrokken partijen moeten in contact met elkaar treden. De
huisarts kan hier een sleutelrol in opnemen en de verschillende actoren
verbinden. Zijn rol als centrale figuur kan ervoor zorgen dat mensen een
aanspreekpunt hebben en dat er makkelijker aan kennisuitwisseling kan
gedaan worden.
Meer ruimte voor de huisarts in het ziekenhuis - De huisarts is diegene
die de patiënt (en zijn familie) vaak het langste kent en opvolgt. Wanneer
de patiënt op het einde van zijn leven in het ziekenhuis terechtkomt,
doet de mening van de huisarts er vaak minder toe dan die van de
ziekenhuisarts. Dat moet anders in de toekomst.

Er lijkt nood te zijn aan een betere afstemming en communicatie tussen hulpverleners/
specialisten (bijv. specialisten in het ziekenhuis en hulpverleners in de thuiszorg) - De huisarts
kan als spilfiguur gezien worden in het hele palliatieve proces. Zo blijft er zicht op het totale
proces i.p.v. de aparte stukjes informatie uit verschillende disciplines. Daarnaast kent de
huisarts de patiënt vaak langer, in tegenstelling tot specialisten die enkel een momentopname
zien. Er blijft een grote nood aan duidelijke én juiste informatie over het aanbod rond palliatieve
zorg, ook daarin kan de huisarts een sleutelrol spelen.
De huisdokter moet vaker initiatief nemen want patiënten zijn vaak niet op de hoogte. Van
het moment dat de dokter op de hoogte is van de diagnose van de patiënt zou hij/zij meteen
contact moeten opnemen met de patiënt. De huisarts moet sneller handelen.
Vanuit de centrale spilfiguur, meestal de arts, zouden voldoende snel en transparant linken
moeten gelegd worden naar andere disciplines, zonder zich daarbij te beperken tot medische
disciplines. Maatschappelijk werkers geven aan dat ze vaak te laat in het proces worden
aangesproken, met alle gevolgen van dien (premies kunnen niet meer aangevraagd worden,
wachttijden, onvoldoende tijd om levenseindekeuzes te bespreken, ...). Misschien kan een soort
flowchart voor artsen hen helpen in te schatten welk discipline in welke fase van het proces
van belang kan zijn?
Continu betrekken van de huisarts tijdens de behandeling in het ziekenhuis (met toestemming
van de patiënt!). Patiënten stimuleren om het contact met hun huisarts te onderhouden. De
huisarts zou van in het begin van een palliatieve situatie het achterliggend verhaal moeten
begeleiden en leiden. Eerstelijnszorg bevorderen. Huisartsen meer inschakelen. Ook de
thuisverpleegkundige voldoende betrekken. Die hebben vaak een intensief contact met de
patiënt.

Heel krachtig inzetten op informatie en vorming van de huisartsen zodat
ze palliatieve noden vroegtijdig detecteren. Zij zijn vaak een belangrijke
schakel en scharnier tussen patiënt, familie en zorgveld.
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Anderen vragen zich af of de huisarts wel voldoende expertise heeft om die
coördinerende (en voor tal van zorgen ook uitvoerende) functie op te nemen.
Bovendien kan de huisarts heel sturend zijn bij beslissingen over het levenseinde
zodat niet altijd aan de diepste wensen van patiënten wordt tegemoetgekomen:

In woonzorgcentra merken we vaak dat de kennis van huisartsen
met betrekking tot palliatieve en terminale zorg beperkt is. Huisartsen
volgen vaak ook niet de protocollen (vb. voor pijnmedicatie). Het
aantal palliatieve situaties per huisarts is vaak beperkt, vandaar is
het moeilijk om expertise op te bouwen. Misschien de coördinerende
geneesheren van de woonzorgcentra hier een grotere rol in geven?
Nu is het nog zo dat de arts zijn toestemming moet geven voor het
toekennen van het palliatief statuut. Het zou goed zijn mocht dit
herbekeken kunnen worden zodat er ook andere stemmen uit het
zorgverlenersveld mee kunnen gehoord worden om hier beslissingen
in te nemen in het belang van de patiënt en de familie.
De huisarts een centrale rol geven rond levenseindewensen is soms
moeilijk omdat zijn visie erg bepalend kan zijn rond levenseindezorg
(vb. therapeutische hardnekkigheid).
Ook de behandelende arts (bv. in een oncologisch team) wordt soms naar
voor geschoven als de aangewezen persoon om ook het palliatieve traject te
coördineren:

Het is belangrijk dat het levenseinde bespreekbaar kan gemaakt
worden door het oncologische begeleidingsteam van de patiënt.
Door de vertrouwensband die wordt opgebouwd met de patiënt (en
naasten) kan dit thema vlotter besproken zonder dat het bedreigend
overkomt. Afhankelijk van de noden van de patiënt kan advies en
ondersteuning gevraagd worden van andere zorgverleners intern het
ziekenhuis of extern.

Andere mogelijke sleutelfiguren
In andere reacties wordt verwezen naar mogelijke andere sleutelfiguren
(verpleegkundigen, coaches, trajectbegeleiders, vertrouwenspersonen,
thuiszorgdiensten etc.):

Ik zag al eerder in het buitenland een coach die zich specialiseert
in het begeleiden van mensen rond het organiseren van hun laatste
levensfase. Hiervoor had ze o.a. een heel praktische checklist waarbij

je gaat nadenken over allerlei aspecten van je leven en levenseinde, van het meest praktische
en zakelijke tot heel gevoelige en persoonlijke keuzes (welk soort uitvaartdienst, welke muziek
en teksten, …). Het zet je ook aan om hierover te communiceren met je naasten, en dit vooral niet
wanneer je stervende bent maar lang ervoor. Het maakt dat je een stuk bewuster in het leven
staat en je eigen leven vormgeeft. Nu is het vaak zo dat er gewacht wordt tot het bijna te laat
is en de stervende zelf geen initiatief meer kan nemen. Het lijkt me veel waardiger, positiever en
krachtiger wanneer je zoveel mogelijk zelf de regie in handen houdt. Dit soort 'wilsbeschikkingen'
zouden als iets heel vanzelfsprekends kunnen worden mits een goeie communicatiecampagne.
Omdat wij als trajectbegeleider onze patiënten vanaf het begin opvolgen, zijn wij ook goed op de
hoogte van de zorgnoden van de patiënt Wij brengen zo nodig de patiënten in contact met andere
hulpverleners (sociale dienst, Huis Klaas, diëtiste, bewegingsprogramma, revalidatie, palliatief
supportteam, palliatieve thuiszorg, …). Wij hebben ook websites en literatuur waar we patiënten
naar kunnen verwijzen.
De thuisverpleging heeft een cruciale rol in het opstarten van palliatieve zorg op het juiste
moment. Zij zien de patiënten het vaakst en zijn goed geplaatst om in te schatten wanneer de
patiënt er klaar voor is.
Betere afstemming en samenwerking via inschakelen van sleutelfiguren, inclusief tolken
inschakelen waar nodig. Er zou, per regio, een pool moeten zijn vrijwilligers die je kan inschakelen
om een brug te vormen tussen de patiënt en de zorg.
Reeds vroeg in het proces inschakelen van vertrouwenspersonen (vanuit het zorgnetwerk)
i.f.v. cultuursensitieve aanpak. Communicatie is heel belangrijk. Er moet al heel vroeg informatie
gegeven worden rond zienswijzen, mogelijkheden m.b.t. levenseinde. De juiste zorg is wat de
patiënt vraagt maar als verzorgende is het bv. niet gemakkelijk dat er in bepaalde culturen geen
pijnmedicatie mag gegeven worden. Versterken van eerstelijnszorg, via huisartsen, en inzetten op
win-win van beide kanten (integratie).
Diensten die bij mensen thuis over de vloer komen, slagen er vaak in om een goed contact op
te bouwen met mensen in armoede. Het contact met verzorgenden uit de thuiszorg evalueren
mensen in armoede als positief. Ook de huisarts kan een sleutelfiguur zijn, net zoals een ' vaste'
verpleegkundige of een ' vaste' vrijwilliger. Zij kunnen een belangrijke rol spelen bij het detecteren
van zorgnoden bij mensen in kwetsbare situaties die niet gemakkelijk zelf de stap zetten naar
zorgverlening. Naarmate het taboe rond levenseindezorg meer doorbroken kan worden, zullen zij
die rol van ‘toeleider’ ook makkelijker kunnen opnemen.
De laatste twee citaten maken vermelding van specifieke doelgroepen die doorgaans moeilijker bereikbaar
zijn, niet alleen voor de palliatieve zorg, maar vaak ook voor de courante zorg. Op het bereiken van die
doelgroepen zijn we dieper ingegaan in een voorgaand hoofdstuk.
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“Zoveel warmte en dankbaarheid die je
terugkrijgt geeft je enorm veel kracht
om de volgende keer er terug te staan
met een enorm enthousiasme...”

Belang van vrijwilligers
Hoewel in de palliatieve zorg heel veel beroep wordt gedaan op vrijwilligers,
komen ze in het online luik van Het palliatief debat relatief weinig aan bod.
Toch verdienen ook zij de nodige erkenning en ondersteuning, en getuigt
een vrijwilliger over de positieve impact die het vrijwilligerswerk op het eigen
welzijn heeft:

Hoe kan de huidige organisatie van de palliatieve zorg verbeteren?
Door meer beroep te doen op vrijwilligers, die dan ook financieel
vergoed worden. De mantelzorgers van palliatieve patiënten zijn
vaak ook partners die op leeftijd zijn.
Geef ook de vrijwilligers een volwaardige plaats in de globale
benadering van de patiënt.

ZORGVERLENERS BETER OPLEIDEN, MAAR OOK BETER COACHEN

Vrijwilligerswerking voor palliatieve zorg uitbouwen met voldoende
professionele ondersteuning en voldoende reflectiemogelijkheden.

Tal van reacties richten zich op het verbeteren van de medische en andere zorgopleidingen in diverse aspecten
van palliatieve zorg.

Ik ben vanaf januari vrijwilliger op de palliatieve afdeling van het
ziekenhuis. Echt heel nauw contact met de mensen van heel
dichtbij en een blijvende warme zorg mogen toedienen! Gewoon
zaaaalig! Elke week de patiënten een beetje comfort en vooral
warme zorg toedragen. Met veel warmte en liefde, die wederzijds
is... Zoveel warmte en dankbaarheid die je terugkrijgt geeft je enorm
veel kracht om de volgende keer er terug te staan met een enorm
enthousiasme...

Wie beter opleiden?

Anderen pleiten ervoor om (betaalde) vrijwilligers een aangepast statuut te
geven:

Zorg voor een aangepast statuut voor vrijwilligers in de palliatieve
zorg. Het vrijwilligerswerk in de palliatieve zorg bestaat, maar
is voor talrijke doelgroepen veel te duur. Hervorm daarom dit
vrijwilligerswerk, misschien door een ander statuut te creëren (flexijob, ...) zodat het voor iedereen een mogelijkheid wordt en patiënten
langer thuis kunnen blijven met de goede zorgen en begeleiding.

Artsen – zowel huisartsen als specialisten – in de eerste plaats, menen veel deelnemers, maar ook
verpleegkundigen, sociaal werkers en diverse andere zorgverleners/welzijnswerkers, … Kortom, iedereen die in
contact komen met mensen die lijden aan een potentieel levensverkortende aandoening, moeten minstens een
basisopleiding krijgen in palliatieve zorg.
Elke medische zorgverlener:

Op dit moment is er binnen de opleiding veel te weinig aandacht voor iets waar elke zorgverlener in
de loop van de carrière nochtans heel veel mee geconfronteerd zal worden nl. het levenseinde en
hoe daarrond zorg te verlenen.
Elke zorgverlener zou tijdens zijn opleiding het verplicht vak met minimum basiskennis van
palliatieve zorg en pijnbestrijding moeten krijgen. Artsen, verpleegkundigen, kinesisten … gelijk waar
tewerkgesteld. Diensten psychiatrie, alle ziekenhuisafdelingen, thuiszorg, woonzorgcentra, instellingen
voor personen met een handicap komen allen in aanraking met palliatieve en/of terminale patiënten.
Zelfs bij een plots overlijden dient elke zorgverlener over de competenties te beschikken om de
omgeving op te vangen en basiskennis te hebben van rouwzorg. DUS een verplicht vak in alle
gezondheidszorgopleidingen.
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Artsen en verpleegkundigen in het bijzonder:

Palliatieve zorg sneller opstarten is een kwestie van kennis en
competenties. Iedere deeldiscipline zou zich bewust moeten zijn van
de grensgebieden inclusief de palliatieve aspecten. Opleiding zou bij elk
medisch vak plaats moeten inruimen voor palliatieve aspecten, kort de
algemene principes en daarnaast specifiek per pathologie. Het palliatief
aanbod doen reeds tijdens de behandeling bij observatie dat de pijn niet
helemaal bestreden kan worden.

Maar ook psychologen,
gezinswetenschappers, personeel
in woonzorgcentra etc. zouden
beter moeten opgeleid worden in
palliatieve zorg.

Begin bij het opleiden van medische personeel met veel meer tijd
en aandacht voor palliatieve zorg. Daarnaast veel meer bijscholing
verplichten voor artsen.
Artsen moeten meer opleiding en bijscholing krijgen over palliatieve zorg,
zodat hun weerstanden verdwijnen en ze sneller palliatief gaan handelen.
Meer bijscholing aan (thuis)verpleging: hoe ga ik om met andere
culturen, palliatieve zorg in het algemeen, pijnbeleid, ... Meer bijscholing
voor huisartsen maar ook voor specialisten. Een ziekenhuisopname
wordt versneld als de arts zich niet competent voelt. Als stage zou een
verplichte kennismaking met palliatieve zorg moeten aangeboden worden.
Daarnaast zouden zij meer kennis moeten hebben rond COPD, het palliatief
statuut, inzicht in andere culturen en hoe er wordt omgegaan met
ziektebeleving, ...

Ook in deze sectie wordt aandacht gevraagd voor cultuursensitieve zorg en de opleiding daarrond:

Ervoor zorgen dat er diversiteitsconsulenten zijn. Voor hen een gepaste opleiding in
communicatie en cultuurverschillen voorzien. Zij moeten ook kunnen ingeschakeld worden
voor de nazorg.
Maar ook psychologen, gezinswetenschappers, personeel in woonzorgcentra etc. zouden beter moeten
opgeleid worden in palliatieve zorg. Het laatste citaat maakt een punt dat het niet alleen bij opleiding
mag blijven: er moet ook de mogelijkheid worden gecreëerd om werktijd vrij te maken voor palliatieve
gesprekken. Bovendien moeten mensen in het werkveld beter gecoacht worden:

Kwaliteit betekent ook een degelijke opleiding. Binnen de opleiding Klinische Psychologie is
palliatieve zorg nagenoeg geen onderwerp dat aan bod komt. De nood aan vorming lijkt dan
ook een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst.
De basis begint reeds in het onderwijs. Het zou een verplichting moeten zijn om per
woonzorgcentrum een aantal medewerkers de basisopleiding te laten volgen via het palliatief
netwerk.
Maatschappelijk werkers in de thuiszorg zien het als hun taak om gesprekken te voeren rond
vroegtijdige zorgplanning, maar geven tegelijk aan dat er meer ondersteuning nodig is in de
vorm van opleiding, coaching en werktijd.
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“Het is dan ook belangrijk
om armoede en
armoedebestrijding mee op te
nemen in het opleidingspakket
van zorgverleners.”

Op welk vlak is betere opleiding nodig?
Naast medisch-technische aspecten rond palliatieve zorg, zoals correcte pijnbestrijding,
symptoombehandeling, stervensbegeleiding etc., wordt sterk de nadruk gelegd op het verbeteren
van de communicatie-aspecten tussen zorgverlener en zorgvrager. Tijdens de opleiding moeten
de drempels om te praten over sterven, overlijden of de dood worden weggewerkt. Dat kan onder
meer door zorgverleners te laten nadenken over hun eigen eindige leven:

Om het levenseinde bespreekbaar te stellen moet je zorgverleners laten nadenken
over hun eigen levenseinde en hun wensen. Het durven onder ogen zien dat
we allemaal sterfelijk zijn. Vragen als: “wat boezemt je angst in”, “wie wil je niet
achterlaten”, “geloof je in een leven na de dood?” Dit als onderdeel in de opleiding.
Durven onder ogen zien dat we allemaal sterfelijk zijn, dat de dood erbij hoort en dat
we dat niet beter of mooier maken door de dood te negeren of het leven eindeloos te
rekken, zonder dat er kwaliteit is.

Tevens moet er aandacht zijn voor gesprekstechnieken en het verbeteren van
gespreksvaardigheid, voor competenties en tools om samen met de patiënt/cliënt en
zijn/haar omgeving de zorgtoekomst te plannen en vooral ook in het erkennen van
kantelmomenten:

Ook in dit blok over opleiding komt de aandacht voor inclusieve en divers-sensitieve zorg
meermaals aan bod:

Ook huisartsen zijn vaak niet bereid om vroeger mee in het palliatief verhaal te
stappen. Hun opleiding in alles wat met palliatieve zorg te maken heeft is zeer
beperkt. Vroegtijdige zorgplanning is een ideale kans om het gesprek open te
trekken. Ook hier kunnen andere zorgverleners bijv. de thuisverpleegkundigen,
een grote rol spelen. Vaak geven patiënten signalen waar je als verpleegkundige
perfect op kan inspelen en ze laten aanvoelen dat ze dit best eens bespreekbaar
maken met hun huisarts.

Als afgestudeerde gezinswetenschapper vind ik het relevant om correcte informatie
te kunnen geven aan de patiënt maar evenzeer belangrijk om correcte informatie
te kunnen ontvangen van de patiënt. Het beleid kan ervoor zorgen dat dit achter
de schoolbanken op universiteiten of hogescholen kan geïntegreerd worden.
Cultuursensitieve zorg is geen onderwerp aan de zijlijn meer. Wie deze zorg kan
bieden, komt in de praktijk tot een humane oplossing. Dit vergemakkelijkt de relatie
tussen arts en patiënt.
Om gepaste informatie te kunnen geven op maat van mensen in armoede moet je je
kunnen verplaatsen in hun situatie en leefwereld. Eigenlijk begint dit al bij het stellen
van de diagnose. Artsen en zorgverleners zijn zo vertrouwd met hun eigen vakjargon
dat ze soms niet opmerken dat mensen hen niet helemaal of soms zelfs helemaal niet
begrijpen. Daarom moet er werk gemaakt worden van informatie op maat van mensen
in armoede. Het is dan ook belangrijk om armoede en armoedebestrijding mee op te
nemen in het opleidingspakket van zorgverleners.

Veel meer tijd maken en geld investeren in opleiding over gesprekstechnieken
+ training hierin. Telkens weer blijkt dat het moeilijke gesprek voeren uit de weg
wordt gegaan. Waarschijnlijk bij gebrek aan tools en ervaring hiermee. Nochtans
is er heel wat beschikbaar. Hier prioriteit aan geven want daar wringt het
schoentje heel vaak.
We merken dat het voeren van deze delicate en soms zeer moeilijke gesprekken
uit de weg wordt gegaan. Het is tegelijk iets persoonlijks om dat goed te kunnen
en anderzijds kun je dat ook voor een stuk leren. Er zou heel veel onnodig leed
vermeden kunnen worden door hier meer op in te zetten in de opleiding van
zorgverleners op alle niveaus. Hier is maatschappelijk veel winst te halen op
langere termijn maar het zal een investering vergen en de wil om er een prioriteit
van te maken.
In de opleiding voor hulpverleners (vb. verpleegkundigen) aandacht besteden aan
herkennen van kantelmomenten (vriendin die gevallen is, overlijden in eigen kring,
corona) en deze aangrijpen om het gesprek aan te gaan dus ook inzetten op
gespreksvaardigheden.
Deze laatste citaten sluiten meteen naadloos aan op het volgende hoofdstuk: gesprekken
over het plannen van de huidige en toekomstige zorg.
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Inzetten op betekenisvol
overleg voor zorg op maat
Palliatieve en andere zorg kan pas goede zorg zijn als ze tegemoetkomt aan de
zorgnoden van de patiënt en aansluit op zijn of haar levensdoelen, verwachtingen
en wensen. Om te peilen naar die zorgnoden en om die wensen en verwachtingen te
kennen, is overleg nodig.

uitspreiden over diverse domeinen: van lichamelijke over psychologische en sociale tot existentiële
zorgnoden. Het gevolg zal zijn dat de zorg niet in overeenstemming is met wat de patiënt werkelijk
nodig heeft een waar hij/zij om vraagt:

Als huisarts wil ik maar één ding. De mensen die ik volg in alle fasen van hun leven,
verdienen een eerlijk verhaal. En daarnaast een goede vertrouwensrelatie met de mensen
die hen helpen, wanneer de zorgen te zwaar worden. Het maakt niet zoveel uit wie
dat doet. Als het maar iemand is die je vertrouwt. Het is belangrijk om, wanneer je een
levensbedreigende ziekte hebt, te beseffen dat je het recht hebt om zelf te zeggen wie jou
als zorgverstrekker zal bijstaan. Een goede zorgverstrekker wil vooral dat je iemand vindt
die je helpt en begrijpt. Durf dit uitspreken.

Heel veel reacties op het onlineplatform gingen over dit overleg. Een overleg dat zich
afspeelt van persoon tot persoon, in de zorgrelatie tussen zorgverleners en zorgvrager,
maar ook tussen zorgvrager en naasten, naasten en professionele zorgverlener, en
professionele zorgverleners onderling. Een overleg dat erop gericht is om zorg op maat
van de patiënt te bieden en tegelijkertijd om de patiënt autonomie te geven en, in de
mate van het mogelijke, de regie van het zorgtraject in eigen handen te houden. En daar
komen veel aspecten bij kijken:

Wanneer je goed voorbereid aan een gesprek kan beginnen (bijv. door info te vragen aan
andere zorgverstrekkers die betrokken zijn betreffende de verschillende mogelijkheden
binnen palliatieve zorg) zal een vertrouwensband opgebouwd kunnen worden met je
gesprekspartner. Praten over het levenseinde is vaak het moeilijkste gesprek dat je moet
voeren met iemand. Bevraag de patiënt naar ervaringen, gevoelens, angsten. Praten over
de dood kent vaak wel nog taboe maar als je van in het begin van de zorg een openheid
creëert kan dit besproken worden.

Zowel de patiënt als de mantelzorger heeft vanaf het moment van de
diagnose nood aan een begeleiding op maat, waarbij info transmuraal wordt
overgedragen, palliatieve noden zo snel mogelijk worden gedetecteerd en
gericht naar oplossingen wordt gezocht, zonder in standaardoplossingen te
vervallen. Deze trajectbegeleiding wordt bij voorkeur proactief georganiseerd,
zodat mensen niet pas geholpen worden bij een crisis. Multidisciplinair
overleg is een essentieel onderdeel van deze trajectbegeleiding.
Zorgoverleg, zeker bij patiënten waarvan verwacht wordt dat ze niet meer beter
worden, kan ook uitmonden in zogenaamde vroegtijdige zorgplanning of voorafgaande
zorgplanning (VZP), waarbij de focust eerder ligt op de zorg rond het levenseinde en op
beslissingen die moeten genomen worden als de patiënt zelf niet langer in staat is om
die beslissingen te nemen. We hebben dit specifieke luik van zorgoverleg echter uit dit
hoofdstuk gelicht en doorgeschoven naar het volgende hoofdstuk. Dat hoofdstuk is
immers specifiek gericht op het levenseinde en levenseindebeslissingen.

ZORG PLANNEN BEGINT BIJ ZORGOVERLEG

Palliatieve gesprekken moeten 1 op 1 kunnen, patiënt en palliatief begeleider, maar ook
met palliatief begeleider én vertrouwenspersoon uit naaste omgeving van de patiënt, als
deze laatste dat wil. De reden waarom dit belangrijk is, is omdat de gevoerde gesprekken,
zeker bij aanvang van een palliatief zorgproces, niet eenvoudig zijn. Dat vraagt dus om een
veilige, beschutte omgeving met tijd en ruimte om het gesprek te kunnen voeren. Hiervoor
is nu vaak te weinig plaats. Nog al te vaak wordt dit soort van gesprekken in de 'klinische'
omgeving van dokterskabinetten gevoerd.
Van zorgverleners mag verwacht worden dat ze oog hebben voor de (palliatieve) noden van de patiënt,
ook al worden die aanvankelijk niet uitgesproken:

Doorheen het hele ziekteproces oog hebben voor de noden op de verschillende
deelfacetten en deze actief durven bevragen. Het bevragen/detecteren van noden kan
door iedereen gebeuren, dus belangrijk is een affiniteit/sensitiviteit voor palliatieve zorg bij
alle zorgverleners.

Empathie, vertrouwen en geborgenheid
De slechtste slechtnieuwsgesprekken en de slechtste zorgplanningen zijn diegene
waar er geen band is tussen zorgverlener en zorgvrager. Als het vertrouwen ontbreekt,
de zorgverlener weinig empathisch overkomt, geen geborgenheid biedt, als er geen
openheid heerst, kan er nooit een goed gesprek plaatsvinden over de zorgverwachtingen,
levenswensen en brede zorgnoden van de patiënt. En die zorgnoden kunnen zich
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Eerlijke informatie en open dialoog

“Misschien is het ook goed dat er
een soort van handleiding is rond
hoe je communicatie moeten
opbouwen en vormgeven.”

Goed overleg over huidige en toekomstige zorg is alleen mogelijk als er ook transparante,
verstaanbare en eerlijke informatie wordt gegeven over de ziekte, de prognose, de geplande
interventies en de zorg:

Ik vind dat de patiënt eerlijker/realistischer moet geïnformeerd worden over de
neveneffecten/ongemakken van ingrijpende behandelingen.
Aandacht voor klare taal door zorgverleners (zowel voor personen met een andere
moedertaal als personen met een lager taalniveau). Palliatieve zorg hanteert - net
zoals in andere zorgdomeinen - vaak moeilijke begrippen waardoor het gesprek
over palliatieve zorgen nog moeilijker te voeren is. Is het niet mogelijk om zaken te
voorzien zodat zorgverleners ook in eenvoudige taal gesprekken over palliatieve
zorg kunnen aangaan bv. een soort van woordenlijst, handleidingen of vormingen...
Duidelijke garanties dat de patiënt alle informatie begrijpt en hiermee aan de
slag kan. Zorgverleners kunnen de communicatie niet loslaten zolang er geen
voldoende garantie is op een duidelijk begrip van de situatie voor patiënt en
mantelzorgers. Hier moet een (stappen)plan achter zitten. Je zou een soort van
'checklist' moeten hebben die zorgverleners kunnen gebruiken om na te gaan of
de patiënt in voldoende mate alle informatie heeft begrepen. Misschien is het
ook goed dat er een soort van handleiding is rond hoe je communicatie moeten
opbouwen en vormgeven. Wat moet in het begin zeker gezegd worden, wat kan
eventueel wat wachten...

Die informatie moet echter ook afgewogen zijn en aangepast aan de context en draagkracht van
de patiënten en hun omgeving. Sommigen verkiezen om de informatie gestapeld te krijgen, anderen
verkiezen een recht-toe-recht-aan gesprek. Iedere mens is anders en heeft andere vragen. Overleg
kan nooit een routine worden:

Er zijn manieren om aan te brengen hoe een zeker levenseinde KAN verlopen. Zeggen
hoe het ZAL verlopen echter niet en dit in combinatie met afratelen van een soort van
buiten geleerd mantra waar bij al de diensten die bijstand zullen leveren (en die dit
ook gedaan hebben) worden vermeld. Ik begrijp dat na contact met ‘familie nummer
zoveel/patiënt nummer zoveel’ er een soort ROUTINE gaat bestaan waar je een van
buiten geleerde les opdreunt. Laat het informatie geven aan palliatieve patiënten en hun
verbonden familie geen ROUTINE worden. Ik begrijp dat palliatief verpleegkundige zijn,
emotioneel zwaar kan doorwegen.

Vermijd traumatiserende ervaringen. Er moet voor gezorgd worden dat de patiënt
en de naasten weten wat ze kunnen verwachten op vlak van bijvoorbeeld
lichamelijke reacties, de duur, pijn, .... Wat is er normaal, wat is er te verwachten?
Men moet niet vermijden om hier over te spreken.
Om het levenseinde bespreekbaar te stellen moeten artsen de juiste prognose
doorgeven en bespreekbaar maken met patiënt en familie en er voldoende tijd
voor maken. Verschillende keren na het gesprek moet nog eens overlopen en
nagevraagd worden of de patiënt alles begrepen heeft.

Sommigen pleiten er ook voor om vooral een open dialoog te voeren waar twee vormen van
expertises erkend en gerespecteerd worden. De zorgverlener, die expert is op vlak van de pro’s en
cons van de zorginterventies die mogelijk zijn, en de patiënt die expert is in het leven met de ziekte
en de zorglasten en -noden die de ziekte teweegbrengt:

Informatie en 'educatie' verbeteren naar patiënt en zijn omgeving met de
bedoeling de keuzes die moeten gemaakt worden bij de patiënt en zijn naasten
te leggen. En zo minimum aan regie te geven. Als mensen goed geïnformeerd zijn
over wat hun situatie is, wat er allemaal mogelijk is, wat gevolgen zijn van keuzes,
kunnen ze deze weloverwogen maken. Doordat ze meer controle krijgen over hun
eigen keuzes, voelen ze zich beter én stijgt ook hun levenskwaliteit.

Veel communicatie, wanneer kan het, wat kan er, omgeving betrekken, ... Professionele
palliatieve kader moet blijven 'aandringen' op een open gesprek met patiënt en
omgeving.
Het start voor mij bij de huisarts die open staat voor een gesprek. Luistert naar hoe
ik mijn einde bekijk. Hij kan hierin advies geven. Op regelmatige basis een gesprek met
huisarts kunnen voeren om mijn noden van het moment te bespreken en eventueel te
verlichten. De huisarts zorgt ook voor de coördinatie van alle hulpverleners. Ik kan mij als
patiënt uitspreken tot waar de grens ligt voor een voor mij volwaardig leven.
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“Voor anderen is dit 'onverteerbaar'. De
resterende dagen worden vergald door
de obsessie dat het leven voorbij is. Er
kan van niets meer genoten worden
want het zijn allemaal 'galgenmalen'.
Deze laatste groep mensen heeft recht
op niet-weten.”

Respecteer het recht op niet-weten
Hou er echter ook rekening mee dat sommige mensen niet-willen-weten. Ook dat is een
legitieme keuze die moet gerespecteerd worden:

De stap zetten naar een palliatief beleid, het opgeven van het idee dat men toch
nog zou kunnen genezen of nog een normale levensverwachting heeft, is een
moeilijke boodschap. Voor de enen schept dit duidelijkheid en een leidraad voor
het nemen van consequente beslissingen. Voor anderen is dit 'onverteerbaar'. De
resterende dagen worden vergald door de obsessie dat het leven voorbij is. Er kan
van niets meer genoten worden want het zijn allemaal 'galgenmalen'. Deze laatste
groep mensen heeft recht op niet-weten. Ze zijn er meer door geholpen dan
de mensen die de boodschap wel krijgen en op die manier kwalitatief een zeer
bewust beleefde waardevolle levensfase kunnen beleven. Zoals het recht moet
bestaan voor de patiënt om te weten - en dat is de hoofdpiste voor het beleid moet er ook een recht zijn op niet-weten. Het is aan de huisarts om dit mee in te
schatten en niet te verwarren met de angst van de familie voor het crisismoment
dat onvermijdelijk ontstaat bij de mededeling.

Ik vind het belangrijk dat het gesprek over palliatieve zorg en doodgaan samen wordt
gevoerd: dus dokter, patiënt en door de patiënt gekozen mensen die hij/zij rond zich
heen wil tijdens dit gesprek. Om samen een beslissing te kunnen nemen en samen
een afscheidsmoment te hebben. Maar de uiteindelijke beslissing moet sowieso bij de
patiënt liggen, uiteraard.

Ik las onlangs een artikel in de krant: 'De verantwoordelijkheid ligt ook voor een
stuk bij de patiënt. Patiënten mogen niet langer bang zijn van term palliatieve
zorg.' Mijn tenen krullen een beetje. Ik vind het aller, allerbelangrijkste dat het
tempo van de patiënt wordt gevolgd. En niet iedereen heeft behoefte om over
het einde te spreken, of om vaak over het einde te spreken, of om daar met
'vreemden' over te spreken. Het tempo en de wens van patiënt moeten centraal
staan, toch? Soms lijkt het of het een ' verplichting' is om erover te praten, je
moet het doen. Laat het moeten maar weg, lees je patiënt en laat hem/haar zelf
beslissen.

De patiënt helpen om de juiste woorden te vinden om dit gesprek ook te voeren met
de omgeving. Helpen om de zware emoties te ontmijnen.
Bovendien komen in dergelijke gesprekken soms ook technische zorgaspecten aan bod en kan
ingegaan worden op het verbeteren van de geboden zorg, hetgeen de levenskwaliteit van de
palliatieve patiënt ten goede komt.

Naasten erbij betrekken (indien de patiënt dit wil)

We merken als thuisverpleegkundigen en palliatief team nog vaak dat mantelzorgers
niet goed geïnformeerd zijn over hoe ze goed zorg kunnen dragen voor hun palliatieve
dierbaren. Bijvoorbeeld dat je best geen voedsel opdringt aan iemand die in een
bepaald palliatief stadium zit want dit kan de toestand van de patiënt verergeren.
Het werkt vanzelfsprekend tegennatuurlijk omdat we ervan uitgaan dat voedsel
nemen levensverlengend is. Zo zijn er nog tal van zaken die weinig bekend zijn maar
die mantelzorgers zouden kunnen helpen om de levenskwaliteit van hun palliatieve
dierbare te verbeteren.

Ook de naasten kunnen (moeten) in dit overleg betrokken worden, zeker als de patiënt dit
zelf wil. Niet alleen omdat het belangrijk is dat de naasten geïnformeerd worden over de
gemaakte zorgkeuzes maar ook omdat ze de patiënt kunnen ondersteunen bij het maken van
de meest optimale en gedragen keuzes.

De omgeving/familie van de bewoner of patiënt heel snel betrekken in de
gesprekken en dit op een communicatief elegante manier. De ervaring leert: wie
zich gehoord voelt, zal jou ook horen. Uitleg geven over waarom er overleg is,
mogelijk ook over het levenseinde. Zo komt het niet ‘out of the blue’. Het helpt ook
wel wanneer de zorgkundige goed en effectief leert communiceren. Meer inzetten
ook op vorming hierrond. Er bestaan tal van mogelijkheden.
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“Het zou ideaal zijn mocht
elke zorgkundige (artsen,
ziekenhuisverpleegkundigen,
thuisverpleegkundigen, palliatief team)
voor elke patiënt alle informatie op
een plaats kunnen terugvinden.”

Coördinatie, zorgplannen en centraal opslaan
In diverse reacties komt ook aan bod dat er ook tussen de zorgverleners (uit alle zorglijnen)
meer moet gecommuniceerd worden. De introductie van digitale technologie kan hierin een
belangrijke rol spelen:

Aandacht schenken aan de mantelzorgers zodat zij juist kunnen handelen.
Veel info wordt door patiënten aan de verpleging doorgegeven, en niet aan de
dokter. Verpleging moet benadrukken dat het belangrijk is dat wel door te geven
en moet daarom vragen of hij/zij die info aan de dokter mag geven. (Sociaal)
verpleegkundigen zouden ook deze taak op zich kunnen nemen en vaker info
kunnen doorgeven en patiënten opvangen.
Faciliteren van betere samenwerking en communicatie tussen verschillende
zorginstanties en eerstelijnszorg. Tussen ziekenhuizen en thuiszorg staan nog te
veel schotten, ook al is er de laatste jaren verbetering

... Is het niet mogelijk dat één persoon een centraal aanspreekpunt zou kunnen vormen
en in de twee richtingen de communicatie verzorgt?

Verschillende betrokken expertisedomeinen en zorgpartners moeten elkaar en
de specificiteit van elkaars werk beter leren kennen en waarderen zodat ze
veel meer complementair en gecoördineerd kunnen werken ten dienste van
de kwaliteit van de patiënt. Vanuit het zorgveld merken we dat we vaak elk
op onze eilandjes alleen bezig zijn. Het zou ideaal zijn mochten er geregeld
overlegmomenten zijn, in levenden lijve tussen de verschillende partners
(bijvoorbeeld thuisverpleegkundigen en palliatief team). Elk van ons heeft een
eigen expertise en er kan gekeken worden hoe die optimaler kan worden benut.
We kunnen ook aanvullend werken en van elkaar leren.

Eénmaal een palliatief proces start zou het goed zijn om een team samen te stellen
rond de persoon met de palliatieve zorgnoden en vanaf dan regelmatig het verloop
van het proces en de benodigde zorg in team te bespreken. Opvolggesprekken kunnen
automatisch ingepland worden op regelmatige tijdstippen (patiënt/bewoner en familie!)
Anderen benadrukken het belang van het opstellen van een zorgplan en het centraal bijhouden
van informatie op een plaats die toegankelijk is voor andere betrokken zorgverleners, zelfs over
zorglijnen en zorgsettings heen (bv. bij opname in een ziekenhuis):

Inzetten op een betere communicatie tussen verschillende settings, 1ste en
2de lijn, tussen hulpverleners via digitale systemen. Vaak wordt informatie
nu niet overgedragen, of slechts gedeeltelijk. Soms wordt informatie verkeerd
geïnterpreteerd omwille van gebrek aan eenduidige communicatiekanalen.

Tijdige zorgplanning is nodig. Zo geen curatie mogelijk is, dient te worden besproken
met patiënt wat hij/zij belangrijk vindt en wat hij/zij zeker niet meer wil. Soms kan dit
nog niet onmiddellijk als de patiënt er nog niet klaar voor is. Bij het uitwerken van het
zorgplan moeten alle mogelijkheden worden overlopen. Vragen die de patiënt heeft
kunnen dan beantwoord worden.

Hier en daar wordt ook gevraagd om een coördinator of trajectbegeleider, soms zelfs het
samenstellen van een multidisciplinair team van zodra er palliatieve zorgnoden worden
vastgesteld en er zorgoverleg moet plaatsvinden:

Nu is het zo dat de informatie enorm versnipperd is en er vaak geen doorstroming
is. Dit komt o.m. tot uiting wanneer een patiënt van een ziekenhuisopname
naar een thuissituatie gaat. Het zou ideaal zijn mocht elke zorgkundige (artsen,
ziekenhuisverpleegkundigen, thuisverpleegkundigen, palliatief team) voor elke patiënt
alle informatie op een plaats kunnen terugvinden. Het vermijdt ook dat de patiënt
en zijn/haar familie telkens opnieuw aan verschillende partijen hun verhaal moeten
doen. Het vermijdt ook fouten die kunnen gebeuren en het zal de kwaliteit van de
zorgverlening en de levenskwaliteit van de patiënt ten goede komen.

Naast de persoon zelf, partner, kinderen ... spelen de huisarts en alle zorgverleners
een belangrijk rol bij het dynamisch karakter van een huidig en toekomstig
zorgoverleg. Er kan nagedacht worden om een trajectbegeleider in dit proces aan
te stellen.
Het voorzien van één aanspreekpunt voor de patiënt en eventueel een extra
begeleidend persoon voor vrienden/familie. Nu is het vaak zo dat patiënten
zich - naargelang de situatie - tot verschillende personen moeten richten: de
huisdokter, de vrijwilligster van het palliatief netwerk, een (gespecialiseerde)
thuisverpleegkundige, de specialist in de specifieke pathologie waaraan men lijdt
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TEGENWIND EN MEEWIND IN HET OVERLEG – EEN SUMMIERE
SAMENVATTING
In een aantal reacties wordt dieper ingegaan op de factoren die het overleg over huidige en
toekomstige zorg belemmeren dan wel vergemakkelijken. Hierna volgt een summier overzicht:

ZORGPLANNING IN WOONZORGCENTRA
DREMPEL: THERAPEUTISCHE HARDNEKKIGHEID EN/OF ONTERECHTE HOOP GEVEN
Een specifieke zorgsetting op vlak van zorgplanning is het woonzorgcentrum. Deze
residentiële opvang beoogt een thuisvervangende omgeving te zijn waar medische en
welzijnszorg gegeven wordt aan ouderen voor wie het niet meer mogelijk was om nog langer
thuis te blijven wonen. Door de beleidsfocus die de laatste jaren gelegd is op de versterking
van de ouderenthuiszorg, is de populatie in woonzorgcentra sterk geëvolueerd naar meer
chronische patiënten, vaak met multimorbiditeit en/of ernstige fragiliteit.

Artsen kunnen het andere zorgverleners soms ook moeilijker maken door patiënten
te willen ‘sparen’ van slecht nieuws en hen lang hoop te geven door steeds weer
met nieuwe therapievoorstellen te komen waar patiënten zich dan bijgevolg aan
vastklampen met hoop op beterschap. Deze therapeutische hardnekkigheid is
soms nefast voor de levenskwaliteit en de meerwaarde is niet altijd duidelijk. In
die omstandigheden is het niet altijd evident om een gesprek aan te knopen rond
levenseinde.

Dit maakt het overleg over toekomstige zorgwensen – inclusief gesprekken over het
levenseinde – dan ook meer dan wenselijk. Dit blijkt ook uit volgende reacties:

DREMPEL: HET HUIDIGE FINANCIERINGSSYSTEEM VAN DE GEZONDHEIDSZORG

Ik ben een op rust gestelde zorgkundige, 63 jaar. Ik heb veel mensen zien lijden
en sterven. Doorheen de jaren verbeterde de kwaliteit van de zorg maar het
kan nog veel beter! Iedere zorgkundige zou een speciale opleiding palliatieve
zorg moeten volgen. In een rusthuis wonen veel zeer hoogbejaarde mensen
die in zekere zin ook palliatief zijn, dus de kwaliteit van de zorg moet op maat
van iedere levensverwachting, met een zorgplan. Ook de communicatie met de
bewoner hierover moet beter. Dikwijls heeft men angst om dat oh zo gevoelige
onderwerp te bespreken. Samen met de familie zou dit op een zeer open en
respectvolle manier moeten gebeuren. Dikwijls komt er dan een soort rust over
hen. Vooral het 'aanvaarden' van de keuze van de bewoner is een moeilijke stap
voor de familie, en ook soms voor het personeel. Een open communicatie is
enorm belangrijk. Als de zorg optimaal is in een verzorgingstehuis, zou zelfs de
term 'palliatieve zorg' overbodig kunnen worden, warme zorg op maat!

Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat mensen vaak wel heel, heel lang behandeld
worden en veel behandelingen tegen beter weten in nog uitgevoerd worden. De
financiering van ons gezondheidssysteem is prestatiegericht. Omgaan met de dood
en de vragen erover vraagt tijd want het zijn trage vragen en die beantwoord je niet
in een consultatie van 10 minuten. Ik heb vaak de indruk dat artsen liever nog zinloze
behandelingen en experimenten voorstellen dan dat ze tijd en ruimte maken om met
de patiënt en de familie te praten over het naderende levenseinde. Mensen zijn vaak
zo ‘opbehandeld’ dat ze echt niet meer kunnen en hulp vragen bij het sterven. Een
ander omgaan met het sterven in zorg en samenleving zou een mooier sterven kunnen
opleveren voor veel mensen. Dat vraagt echter tijd en daarmee verdient een ziekenhuis
of arts niet veel. Maar een ander financieringssysteem is al jaren nodig...

Vanuit professionele instanties meer ondersteuning bieden in de
woonzorgcentra. Via documenten, opleidingen en hulpmiddelen. Daarnaast zou
vrijstelling van uren voor gesprekken met bewoners/ familie geen overbodige luxe
zijn. Bovenstaande middelen bestaan reeds maar nu kiest elk woonzorgcentrum
hoe ze dit invullen. Misschien een financiële vergoeding, een erkenning als
waardering voor woonzorgcentra die hierop inzetten.

FACILITEREN: FOCUS OP LEVENSKWALITEIT ALS INGANGSPOORT EN OP KANTELMOMENTEN ALS
AANGRIJPINGSPUNT

Om het levenseinde bespreekbaar te stellen, moet je hieraan standaard aandacht
besteden, telkens bevragen, normaliseren. De ingang van het gesprek moet gebeuren
via levenskwaliteit.
Inspelen op kantelmomenten of die subtiel zelf creëren om het gesprek te starten. Zelf
initiatief nemen om het gesprek rond zorgplanning te voeren. Of een film of brochure
aanreiken om de context te creëren. Niet wachten op het initiatief van de patiënt en/of
de omgeving.
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Faciliteren: Toegankelijke informatie en hulpen om het overleg te begeleiden

Brochures over zorgplanning nu maar ook in de toekomst nabij het levenseinde
met vermelding van professionelen die je kunnen begeleiden bij een gesprek
hierover.

“Het patiëntendossier moet
toegankelijk gemaakt worden. Nu
werkt iedereen (o.a. ziekenhuizen)
met een eigen systeem, dit moet
uniform worden.”

Ik vind dat er eenvoudigere hulpmiddelen moeten komen om mensen te
helpen nadenken over hun zorgwensen. De officiële papieren voor vroegtijdige
zorgplanning zijn redelijk formeel en ingewikkeld. Er bestaan ook eenvoudige
leidraden. Zijn die evenwaardig? Mogen zorgverleners die ook gebruiken? Wat zijn
de handigste hulpmiddelen in de praktijk?
Nood aan heldere info. Nog te veel taboe? Waar vind je helder en objectieve info
over wat kan, wat wanneer best geregeld wordt, wat de stappen zijn, wie welke
verantwoordelijkheid heeft, ...?
Faciliteren: Opleiding in gesprekstechnieken

Om de zorg en het levenseinde bespreekbaar te stellen, moet je opleiding
voorzien en communicatietechnieken aanleren. Belangrijk is dat sterven niet
aanzien wordt als het falen van het gezondheidssysteem maar als het natuurlijke
einde van het leven. Het begeleiden van stervenden en hun familie en hen zowel
psychisch als fysiek comfort geven moet gezien worden als een zeer zinvolle
verpleegkundige dienstverlening.
We merken dat heel veel botst op een gebrek aan goeie
communicatie(technieken). We hebben er vaak niet de juiste handvaten voor of
voelen ons persoonlijk geremd om moeilijke gesprekken te voeren.
Faciliteren: Informatie delen (bv. via patiëntendossier)

Een toegankelijke tool ontwikkelen waarop zorgverleners informatie met
betrekking tot zorg en geplande zorg (inclusief vroegtijdige zorgplanning) van
iedere patiënt/bewoner snel en op elk moment kunnen terugvinden. Het
patiëntendossier moet toegankelijk gemaakt worden. Nu werkt iedereen (o.a.
ziekenhuizen) met een eigen systeem, dit moet uniform worden.
Faciliteren: het aanstellen van bemiddelaars bij conflicten

Als familiaal bemiddelaar begeleid ik mensen bij moeilijke gesprekken en
conflicten. Mensen vinden nog te weinig de weg naar iemand die hen hierbij kan
helpen. Nochtans is zo’n gesprek bijzonder betekenisvol, zeker in het kader van
het levenseinde. Als het echt moeilijk gaat door spanningen en ruzies binnen de
familie, is een bemiddelaar zeker een meerwaarde.
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“Deels is er te weinig informatie,
deels geven ze aan dat die
informatie gekleurd is, en bovendien
is er het taboe om erover te spreken”

Zorgkeuzes bij het
levenseinde: autonomie
bevorderen
Dankzij de vooruitgang die palliatieve zorg op medisch-technisch gebied heeft gemaakt,
hoeft vandaag niemand nog te overlijden met pijn en ernstig discomfort. Bovendien kunnen
mensen ook voor hun laatste dagen en uren zorgkeuzes maken.

van het levenseinde, willen ze thuisblijven of naar het ziekenhuis? Dan komt vaak
ineens euthanasie ter sprake, en dan bespreek ik de mogelijke opties van vroegtijdige
zorgplanning (met inclusie van palliatieve sedatie, thuiszorg, pijnstilling).

Betere en eerlijke informatie over levenseindekeuzes

De nood aan gerichte, duidelijke en transparante informatie over hoe mensen vandaag kunnen
sterven, wordt duidelijk door de onduidelijkheid die er heerst over een interventie als palliatieve
sedatie. Noch voor patiënten die ervoor kiezen of die onder palliatieve sedatie gebracht worden,
noch voor familieleden is het altijd duidelijk wat palliatieve sedatie inhoudt, blijkt uit onderstaande
reacties:

Wel moeten mensen beter worden geïnformeerd over die mogelijke keuzes, menen een
aantal correspondenten, deels is er te weinig informatie, deels geven ze aan dat die
informatie gekleurd is, en bovendien is er het taboe om erover te spreken:

De keuzemogelijkheden die er zijn bij het levenseinde (pijnbestrijding, palliatieve
sedatie, euthanasie, …) moeten beter kenbaar worden gemaakt door de
verschillende mogelijkheden steeds toe te lichten in een gesprek, ook al heeft
de patiënt reeds een keuze gemaakt. Patiënten hebben niet altijd de juiste info
gekregen via media, internet, vrienden…

Bij het overlijden van mijn schoonmoeder opteerde ze voor palliatieve sedatie. We
dachten hierop goed voorbereid te zijn, hadden de procedure gevolgd en uitvoerig
besproken met de betrokkenen, maar eenmaal het zo ver was, waren we er helemaal
niet op voorbereid dat het nog vijf dagen duurde tot het effectieve overlijden. Had ze
dit vooraf geweten, ze had ongetwijfeld voor euthanasie gekozen. Wij waren in totale
onwetendheid wat ons te wachten stond. Het was een uitputtingsslag. Er moet heel
duidelijke, rechttoe-rechtaan communicatie zijn. Geen veronderstellingen dat een leek
geïnformeerd is. Het achtervolgt ons na 3 jaar nog altijd. Hoe zo een misverstand had
kunnen gebeuren.

Er wordt weinig gesproken over de keuzemogelijkheden die er zijn bij het
levenseinde (pijnbestrijding, palliatieve sedatie, euthanasie, …) omdat de stap
daartoe voor een aantal mensen nog te groot en te pijnlijk is. Zorgverleners en
anderen zijn bang om erover te beginnen om de patiënt niet te ‘bruuskeren’. Veel
mensen verwarren het aanbieden en bespreken van de keuzemogelijkheden al
direct met het zeer dichtbij zijn van de dood zelf, terwijl er soms nog een hele
weg te gaan is, zeker in het geval van vroegtijdige zorgplanning. Het is een heel
gevoelige delicate materie, waarbij vooral het psychologisch en spiritueel aspect
een grote rol speelt. Informatie i.v.m. de keuzemogelijkheden moet gegeven
worden in het kader van vrijblijvendheid maar tegelijk ook alert makend op de
mogelijkheden, zodat de patiënt en zijn naasten hierin kunnen groeien en erover
nadenken.

Veel patiënten en naasten weten niet wat palliatieve sedatie inhoudt. Toch wordt dit
toegediend, waarbij er wordt gezegd aan de patiënten en de naasten dat dit morfine is,
terwijl dit vaak een hoge dosis sedatie is. Met de gevolgen van dien. Dit wordt gebruikt
als ‘gemakkelijkheidsoplossing’ bij een communicatiebarrière, vooral bij patiënten met
een migratieachtergrond. Dit heb ik mogen ondervinden in de praktijk.
Palliatieve sedatie is geen alternatief voor euthanasie. Aan palliatieve sedatie zijn
ook voorwaarden verbonden. Het is belangrijke dat er juiste informatie aan de patiënt
wordt gegeven. Palliatieve sedatie is niet te onderschatten. De patiënt is sociaal dood,
maar voor de directe omgeving kan het zeer belastend zijn. Palliatieve sedatie kan, als
het ethisch correct wordt uitgevoerd, lang duren.

Andere zorgverleners geven aan dat ze er actief mee bezig zijn met hun patiënten. Vaak door
gewoon mogelijke scenario’s door te nemen over zorg op korte termijn. Als bv. een huidige
ingreep niet tot het gewenste resultaat leidt. Tijdens zo’n gesprek komen dan vaak de opties
op lange termijn – in casu het levenseinde – vanzelf ter sprake:

Wij bespreken reeds bij de eerste gesprekken met patiënten wat ze zouden
willen indien het de verkeerde richting uitgaat met de behandeling, indien er
onbehandelbare symptomen ed. zouden zijn. Wat zouden ze willen in de fase
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“Je kan dan ook werken met mooie
verhalen, getuigenissen, ... van trajecten,
mensen met en zonder weerstand ...
zodat mensen op het gemak dit thuis
kunnen bekijken en lezen. De drempel om
erover te praten zou naar beneden gaan.”

VZP – VROEGTIJDIG/VOORAFGAAND DE ZORG PLANNEN
VZP stelt mensen in staat om levenswaarden te benoemen die voor hen belangrijk zijn.
Om na te denken over de betekenis en de gevolgen van een eventuele ernstige ziekte. Om
doelen en voorkeuren te formuleren voor toekomstige medische behandelingen en zorg,
inclusief levenseindezorg, en deze te bespreken met familie en zorgverleners. VZP gaat in
op de toekomstige zorgbehoeften van mensen op lichamelijk, psychologisch, sociaal en
existentieel vlak. Het moedigt mensen bovendien aan om een vertegenwoordiger aan te
wijzen die, voor het geval ze zelf niet meer kunnen beslissen, voor hen kan beslissen. En
om eventuele zorgvoorkeuren vast te leggen in een document. Dit plannen van zorg leidt
ertoe dat men bij het verlenen van medische en niet-medische zorg rekening zal houden
met iemands voorkeuren op het moment dat die persoon zelf niet meer in staat is om
beslissingen te nemen, ook over het levenseinde.

Nooit te vroeg om aan VZP te denken?
In sommige reacties wordt ervoor gepleit dat iedereen ‘nu’ zou nadenken over het eigen
levenseinde en er open over te praten, vooral door te reflecteren over welke waarden
we aanhangen en over wat we belangrijk vinden in het leven. Ook mensen zonder een
levensbedreigende ziekte. Dus ook gezonde mensen.

Zelfbeschikking als fundamenteel recht dat gerespecteerd
moet worden

Spreek erover en maak verbinding met de mensen die belangrijk voor je zijn. Het unieke van elke persoon maakt dat iedereen anders kijkt naar kwaliteit van
leven aan het einde van zijn leven. Het is belangrijk dat mensen rondom je weten
wat voor jou belangrijk is. Elke gelegenheid in het leven is goed om het gesprek
hierover aan te gaan. Niet wachten tot er een diagnose is omdat men dan in een
ongelijke positie ten aanzien van elkaar staat. Al van jongs af aan kinderen leren
spreken over waarden die voor hen belangrijk zijn en hen betrekken in gesprekken
over zorg op het einde van het leven. Overlijden is een deel van het leven en
staat niet naast het leven. Voor naasten geeft het een goed gevoel achteraf
wanneer ze het gevoel hebben dat hun familielid rustig is kunnen gaan op de
manier zoals ze samen overeengekomen zijn. Spreken over dit onderwerp is niet
makkelijk. Schrijven, tekenen, opnemen, ... kan ook maar belangrijk om dan de
omgeving voldoende te betrekken. Persoonlijke ervaringen hebben me het nut
van communicatie (en aanvaarding) bewezen.

In veel reacties wordt de nadruk gelegd op zelfbeschikking bij het levenseinde: het recht om
zelf keuzes te maken over de manier waarop je wil sterven. Een keuze die moet gerespecteerd
worden.

Waardig ouder, waardig sterven zijn loze begrippen indien we mensen op de weg naar
hun levenseinde hun zelfbeschikkingsrecht ontnemen. Mensen moeten de keuze
blijven hebben om eigen grenzen te bewaken, m.a.w. iemand vindt: ‘het is genoeg
geweest, voor mij ligt hier de grens’. En dit m.i. op elk moment in zijn/haar leven, moet
deze persoon kunnen waarmaken. Euthanasie op elk waardig moment, op waardige
wijze, zelf gekozen.
Je moet zelf de regie kunnen bewaren over je leven en levenseinde. Palliatieve sedatie
is niet mogelijk als je nog goed bent. Moet levenseinde draaien rond een leven rekken?
Als het genoeg is geweest, moet je de mogelijkheid hebben om te eindigen wanneer je
zelf wil.

En als iedereen nu eens zou nadenken over haar/zijn palliatieve zorgwensen.
Stel dat je vanaf een bepaalde leeftijd automatische een uitnodiging zou krijgen
om na te denken over hoe je kijkt naar je levenseinde en palliatieve zorg, gewoon
via de post of mail, net zoals je nu wordt uitgenodigd voor kankerscreening of
andere preventieve gezondheidscampagnes. Zou dat niet helpen om palliatieve
zorg uit de taboesfeer te halen? Je kan dan ook werken met mooie verhalen,
getuigenissen, ... van trajecten, mensen met en zonder weerstand ... zodat
mensen op het gemak dit thuis kunnen bekijken en lezen. De drempel om erover
te praten zou naar beneden gaan.

Mijn moeder is gestorven aan alzheimer, thuis verzorgd en gestorven. En dat was heel
liefdevol. Zelf ben ik een kankerpatiënt, wel niet terminaal. Maar de vrije beslissing om
het verder verloop in eigen handen te nemen, mag nooit verdwijnen. Ik heb het van
kort bij meegemaakt, en mijn eigen toekomst is ook redelijk mistig, maar het verloop
moet je zelf helemaal kunnen invullen.
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“Ze gelooft in een mooi einde en dan
komt plots een familielid die in die 6 jaar
bijna nooit op bezoek is geweest met
de vinger wijzen en alles veranderen
en tegenwerken waardoor de laatste
dagen een strijd worden.”

Toch wordt dat recht, door velen als fundamenteel beschouwd, in de praktijk lang niet altijd
gerespecteerd. Er kunnen conflicten zijn binnen de familie:

Respecteer de wens van de persoon die palliatieve zorg nodig heeft. Als een
mens opgenomen wordt in een rusthuis wordt een map gemaakt met de
laatste wensen en dit in vertrouwen met de persoon en een gezinslid in de
veronderstelling dat tegen dat de palliatieve zorg echt moet opgestart worden, dat
dat dan ook met alle respect gebeurt. Nu, 6 jaar later, is die persoon op het einde
van haar dagen. Ze gelooft in een mooi einde en dan komt plots een familielid
die in die 6 jaar bijna nooit op bezoek is geweest met de vinger wijzen en alles
veranderen en tegenwerken waardoor de laatste dagen een strijd worden. Het
zou misschien eens nodig zijn om heel duidelijk de wens van de persoon te
eerbiedigen. Het is de wens van de patiënt zelf die telt, en niet die van de familie.

Wensen omzetten in wilsverklaringen

Er kunnen contextuele situaties ontstaan waarbij er minder kans is dat er wordt rekening
gehouden met levenseindewensen (bv. een gezondheidscrisis tijdens het weekend of bij een
opname):

Wensen over het levenseinde kunnen desgewenst omgezet worden in wilsverklaringen.
Sommigen moedigen iedereen aan om zo’n wilsverklaring in te dienen. Anderen willen schaven
aan het ‘negatieve’ imago van wilsverklaringen.

Ook in uitzonderlijke situaties (zoals het weekend, een huisarts van wacht die
opgeroepen wordt, ...) moet gerespecteerd worden welke afspraken er met de
patiënt gemaakt werden. Vaak wordt er geen rekening mee gehouden door de
huisarts van wacht of door de ziekenhuisarts.

‘Negatieve’ wilsbeschikking, zo wordt het nu omschreven, welke zorgen wil ik niet meer
krijgen. Maar draai dat nu eens om naar welke zorg wil ik zeker nog krijgen. Maak daar
een positief verhaal van. En niet éénmaal in een verklaring, maar in een voortdurend
proces en gesprek want zo'n zaken veranderen ook. Vandaar dat vroegtijdige
zorgplanning ook zo’n rare term is. Alsof je die zorg goed kan plannen, als je het maar
vroeg genoeg doet. Als we zouden praten over ‘positieve’ zorgplanning, dan geeft dit
een veel beter gevoel en trekt het de blikken veel meer open.

De patiënt staat centraal/heeft zelfregie over de levenseindebeslissing. Het is
belangrijk om dit gesprek te voeren los van de mantelzorgers maar hen zeker ook
te beluisteren. Nadien kan bekeken worden op welke manier de belangen van de
patiënt kunnen verdedigd worden.
Het zou fijn zijn als iedereen gestimuleerd werd om een (negatieve) wilsverklaring
te tekenen. Of op zijn minst iedereen op de hoogte te brengen van het bestaan.
Op een al dan niet acuut moment moet al te vaak vlug beslist worden over iets
en/of beslist de familie in naam van de patiënt. Maar dat is niet altijd wat de
patiënt zelf echt wil of kans had om duidelijk te maken. Bijvoorbeeld probeer
maar eens, eenmaal in een ziekenhuis, de rollercoaster van onderzoeken en
behandelingen te vermijden, te stoppen, ...

In een andere reactie worden suggesties gedaan om in acute crisissituaties aan toesnellende
hulpverleners duidelijk te maken dat men bijvoorbeeld heeft gekozen voor een DNR-benadering:

Ik ben werkzaam als beroepsambulancier op de dienst 112. Vanaf een bepaalde leeftijd
zou iedereen een code voor reanimatie dienen te krijgen die jaarlijks herzien wordt. Die
codes moeten uniform zijn en een uniforme betekenis hebben in alle zorginstellingen
(dus transmuraal zowel thuis, in rusthuis, in ziekenhuis, …). Deze code dient duidelijk
op een uniforme plaats aangebracht te worden. In rusthuizen kan dit bijvoorbeeld op
een subtiele manier gebeuren op het naambordje, in thuissituaties bijvoorbeeld op
de koelkast. Op deze manier weet iedereen die betrokken is (thuisverpleegkundigen,
huisartsen, vervangende huisartsen, ambulanciers, …) waar deze code hangt. Iemand
reanimeren waar we dan achteraf horen dat er een ‘do not reanimate’-code was, is
heel vervelend. Artsen moeten hierover gesensibiliseerd worden en deze codering
moet een wettelijk karakter krijgen zodat ze ook dient gevolgd te worden.

Mijn vader is in 9 dagen tijd gestorven aan een zeer agressieve kanker. De dokters
zegden hem dat hij tussen enkele dagen en maximum 2 maanden te leven had.
Zijn euthanasiepapieren waren volledig en sinds jaren in orde maar omdat hij nog
bij zijn volle verstand was bij het binnengaan in het ziekenhuis zou hij het, zonder
dat hem dat ook duidelijk uitgelegd was, opnieuw aan 2 dokters moeten zeggen
hebben dat hij euthanasie wou. Na enkele dagen ging hij in coma en kon hij niet
meer praten, de pijn daarentegen werd met de minuut erger. Ze hebben hem laten
liggen tot de kanker hem heeft helpen vermoorden. Ze hadden hem deze pijn
kunnen besparen. Daarom pleit ik voor een duidelijke afspraak: als de papieren in
orde zijn en het levenseinde (agressieve kanker of iets dergelijks) is zeer nabij doe
dan wat de persoon in kwestie gevraagd heeft.

40

Breed maatschappelijk debat – rapport activiteiten online platform – maart-november 2020

Plaats van overlijden als onderdeel van VZP
In België overlijden nog steeds heel veel mensen in een ziekenhuisbed dat in feite bedoeld is
voor acute en curatieve zorg. Zo’n acute afdeling is vaak niet de meest gepaste omgeving om
te overlijden. Een meerderheid van de mensen wenst te overlijden omgeven door hun naasten, in
peis en vrede, op een plaats die hen vertrouwd is. Dat betekent in de praktijk veelal thuis of in een
thuisvervangende omgeving (het woonzorgcentrum). Maar die laatste wens wordt in veel gevallen
niet vervuld:

Gedurende vier jaar woonden mijn familie en ik bij onze grootmoeder. Thuis haar laatste
dagen beleven, dat was haar wens. Dat was niet de realiteit. De laatste dagen voor
haar dood moest ze opgenomen worden in het ziekenhuis. Dat mensen op het einde
van hun leven pijn-reducerende zorgen nodig hebben is waar. Maar meteen wordt de
kaart van het ziekenhuis getrokken. Er wordt aan het feit voorbijgegaan dat een aantal
mensen, waaronder mijn grootmoeder, thuis willen geholpen worden, zeker tijdens de
laatste dagen van hun leven. Een ziekenhuis is niet mijn huis! Daarom pleit ik voor een
thuisbegeleidingsdienst van artsen en verpleegkundigen. Deze gaan in gesprek met de
patiënt en bewaren de nodige afstand naar de familieleden toe. De verzachtende zorgen
die in een ziekenhuis gegeven worden, gebeuren in de vertrouwde omgeving van de
patiënt. Stel de vraag even aan jezelf: wil je je laatste momenten in een ziekenhuis of in
je eigen huis doormaken?
Als verpleegkundige werkzaam op de covid-afdeling heb ik heel wat schrijnende
verhalen gezien. Het onnodig "trekken en sleuren" door therapeutische hardnekkigheid
aan patiënten die in hun laatste levensfase zitten, moet vooraf met de familie veel
duidelijker besproken worden. Patiënten moeten veel meer thuis in hun vertrouwde
omgeving kunnen blijven met de nodige zorg i.p.v. eenzaam te sterven in een ziekenhuis.
Als mensen expliciet melden dat ze thuis willen blijven, ook als het levenseinde nakend
is, blijkt dat in praktijk toch niet altijd te gebeuren. Wat is de reden hiervoor, en wat kan
er gebeuren opdat er toch kan tegemoetgekomen worden aan deze laatste wens?
Heel veel mensen sterven nu in het ziekenhuis en dat is vaak het gevolg van hier weinig
doordacht mee om te gaan. We hebben sterke klinische richtlijnen nodig om te beslissen
in welke situaties thuis overlijden wel of niet aangewezen is.

“Mensen onderschatten dat
wanneer je thuis sterft er niet
onmiddellijk hulp nabij is, dag en
nacht waken bij de patiënt, geen
onmiddellijke verlichting bij pijn...”

Toch zijn ook mensen opgelucht dat hun dierbare kon overlijden in een ziekenhuis – in dit
geval weliswaar op een palliatieve afdeling:

Mijn partner overleed na 4, 5 jaar ziekte op de palliatieve eenheid in een
academisch ziekenhuis. Gelukkig verkoos mijn partner om in het ziekenhuis
te sterven. Vele mensen hebben de wens thuis te sterven en zien dit volgens
mij te rooskleurig in. Zeker ook voor de mantelzorger kan dit enorm belastend
en traumatiserend zijn (na reeds vele jaren van zorgen). Voor mij was de
belevenis op de palliatieve eenheid in het ziekenhuis zeer goed omkaderd
en het overlijden kon met zo weinig mogelijk pijn verlopen en erg rustig, wat
helpt bij de verwerking nadien. Mensen onderschatten dat wanneer je thuis
sterft er niet onmiddellijk hulp nabij is, dag en nacht waken bij de patiënt,
geen onmiddellijke verlichting bij pijn...en hebben een te negatief idee over de
palliatieve eenheid. Dit is allerminst een koele eenheid waar je enkel komt om
te sterven maar net een bijzonder warme ziekenhuisomgeving waar alle zorg
uit handen genomen wordt en de partner/omgeving er gewoon kan zijn voor de
patiënt.

Het belang van die vertrouwde omgeving om de laatste dagen door te brengen, wordt nog eens
bevestigd door deze zorgverlener:

Door oudere mensen dagelijks verzorgend nabij te zijn, leer je elkaar kennen. De klank
van de stem, de wijze van aanraking tijdens de verzorging, de eigen geur... Dit schept een
band, dikwijls een vertrouwensband. Het gebeurde in de instelling waar ik werkte dat
als de oudere 'palliatief ' verzorgd werd, hij gewoon naar een andere dienst met ander
personeel overgeplaatst werd. Dit werkte verwarrend en beangstigend. Ik wil pleiten voor
zoveel mogelijk de oudere die in zijn laatste levensweken komt, te laten verblijven in zijn
vertrouwde omgeving en vertrouwd personeel. Ook meer belang en tijd besteden aan de
religieuze achtergrond en wens van de zorgbehoevende.
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“Heel snel zaadjes planten zodat
vervolggesprekken rond VZP
vlotter kunnen verlopen. Werken
met 'aandachtspersonen' die
regelmatig eens binnenspringen
bij de bewoners, om zo VZP een
procesmatig karakter te geven.”

VZP IN WZC
Net zoals bij het aansnijden van overleg over palliatieve zorg de woonzorgcentra een
specifieke plaats innemen, geldt dit zeker ook voor vroegtijdige zorgplanning, blijkt uit tal van
reacties. VZP moet in alle woonzorgcentra een aandachtspunt worden, al mag het zeker niet
uitgroeien tot een automatisme waarbij de nadruk ligt op het invullen van een checklist en/
of om goede punten te scoren bij audits of inspecties van het centrum omdat er voor elke
patiënt een VZP-fiche in het dossier steekt.
VZP moet veeleer uitgroeien tot een ‘natuurlijk’ onderdeel van de werking van het centrum.
Het moet een continu proces worden waarin meerdere betrokkenen een actieve rol krijgen:

Standaard werken met opvolgplannen wanneer nieuwe bewoners in een
woonzorgcentrum aankomen. Echt inzetten op vroegtijdige zorgplanning (VZP).
Heel snel zaadjes planten zodat vervolggesprekken rond VZP vlotter kunnen
verlopen. Werken met 'aandachtspersonen' die regelmatig eens binnenspringen bij
de bewoners, om zo VZP een procesmatig karakter te geven.

De tijdsdruk en confrontatie bij de familie, het taboe rond praten over een levenseinde,
het tijdstekort bij het zorgend personeel alsook het niet opentrekken van discussies
zorgen ervoor dat gesprekken blijven hangen bij de betrokkenen en onderliggende
conflicten niet opgemerkt worden en zeker de conflicten die leven in de persoon die
met dit verhaal wordt geconfronteerd. In deze specifieke setting merk ik vaak in mijn
eigen praktijk dat de jongere generatie niet de tijd neemt om stil te staan bij of na
te denken dat er bepaalde wensen zijn bij ouders en familie, en schrik hebben om
degene te zijn die het onderwerp opentrekt. Een idee zou kunnen zijn dat in woonzorg centra eventueel een bemiddelaar laatste levensfase langsgaat en zowel het
personeel als de familie inlicht wat de meerwaarde kan zijn om met dergelijke persoon
in gesprek te gaan. Of indien er een vraag of intern conflict aanwezig is bij 1 van de
bewoners dat dit opgemerkt en eventueel verwezen wordt naar een bemiddelaar.

In ons woonzorgcentrum bestaat een infofolder over vroegtijdige zorgplanning.
Zes weken na opname volgt een gesprek met familie, bewoner en
hoofdverpleegkundige. Daarin wordt de mogelijkheid van vroegtijdige zorgplanning
terug aangehaald. Indien de bewoner het wenst kan dit verder uitgediept worden.
Wij werken met codes A B C. A, alles doen, B behoud van functie, C therapieafbouw. Vroegtijdige zorgplanning is een continu proces. Er is steeds overleg
met de huisarts en familie (vertrouwenspersoon, wettelijk vertegenwoordiger).
Bedoeling is om van elke bewoner in onze instelling een vroegtijdige zorgplanning
te hebben.
Bij vroegtijdige zorgplanning moet er niet steeds gewacht worden op initiatief
van de patiënt. Het is een moeilijk onderwerp en de arts/hulpverlener zou dan
eigenlijk moeten durven het gesprek aan te gaan. Vroegtijdige zorgplanning moet
gezien worden als een proces, niet als een eenmalig gesprekje. Steeds opnieuw
kan er verder ingegaan worden op dingen die terloops worden opgevangen. Er is
nood aan een kortere opvolging van vroegtijdige zorgplanningsgesprekken; deze
zouden ook al vroeger in het proces moeten plaatsvinden. Het is belangrijk om
tijdens zulke gesprekken oog én oor te hebben voor alle partijen, niet enkele voor
degenen die het hardst roepen.

Het thema vroegtijdige zorgplanning/comfortzorg/palliatieve zorg vroegtijdig en
laagdrempelig ter sprake brengen van bij opname. Hier regelmatig op terug komen. Op
tijd waarheidsgesprekken voeren, vooral met patiënten. Het achterliggende gesprek
moet in het begin en in het verloop telkens weer aangekaart worden - liefst telkens
met een vaste begeleider. Bij mogelijk palliatieve situaties zou structureel en van
in het begin een vast en regelmatig overleg door de verschillend zorgverleners met
betrokkene en familie moeten plaatsvinden. Tijdige vroegtijdige zorgplanning: bij elke
ernstige diagnose al de reflectie kunnen/durven maken: wat als...? In een WZC moet dit
vanaf het begin aangekaart worden.

Werken aan vaardigheden rond het voeren van een gesprek met betrekking tot
voorafgaande zorgplanning. In woonzorgcentra worden gelukkig steeds vaker
gesprekken voorafgaande zorgplanningsgesprekken gedaan. Echter, de kwaliteit
van deze gesprekken is niet altijd heel goed. Het is een bijzonder moeilijk
gesprek, dat kennis en vaardigheden vereist. Meer aandacht voor de inhoud en
gesprekstechnische vaardigheden van deze gesprekken is wenselijk.

Een specifieke groep van patiënten in woonzorgcentra – maar niet alleen daar, ook in het
ziekenhuis en de thuiszorg – zijn mensen met dementie:

Vroegtijdige zorgplanning bij personen met dementie aangaan vraagt veel moed,
openheid en eerlijkheid van zowel patiënt, mantelzorger als professional. Er is nu vaak
nog veel angst/weerstand omwille van de taboes die leven rond zowel palliatieve zorg
als dementie
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TOEPASSING VAN EUTHANASIE
Hoewel euthanasie in de media en het maatschappelijk debat rond levenseindezorg een zeer
prominente plaats inneemt, zijn er in het geheel genomen weinig reacties die zich hierop focussen.
Als er over deze topic al reacties zijn, spitsen ze zich vooral toe op het feit dat euthanasie
uiteindelijk toch niet wordt toegepast, zelfs al werden er daarover afspraken gemaakt. Een thema
dat we al aanraakten in de paragraaf ‘Zelfbeschikking als fundamenteel recht dat gerespecteerd
moet worden’ in dit hoofdstuk. Bovendien een thema dat nadrukkelijker naar voor komt in de
verhalen dan in de ideeën.
Anderzijds zijn er wel een aantal reacties en ideeën die dieper ingaan op de combinatie euthanasie,
dementie en wilsbekwaamheid:

Wanneer een patiënt met een diagnose van één van de vormen van dementie waardig
wil sterven via euthanasie wordt het altijd moeilijk. Zolang hij handelingsbekwaam is, is
het een niet-terminale zieke en is er vaak ook nog de wens om echt te leven. Wanneer
de aftakeling reeds toeslaat moet je een erg geëngageerde huisarts hebben die je goed
kent om mogelijk euthanasie te kunnen krijgen. Er is namelijk steeds betwisting mogelijk
wanneer de omgeving gaat aanvechten of de patiënt op het moment van de euthanasie
wel handelingsbekwaam was. Glad ijs voor artsen en hulpverleners.
Als je nog wilsbekwaam bent, vragen naar euthanasie op een moment wanneer je niet
meer wilsbekwaam bent. Hierbij zelf op voorhand kunnen aangeven onder welke context
je de euthanasie wilt laten uitvoeren. Bv: niet zelfstandig kunnen eten.
De wet op de euthanasie bij gevallen van jongdementie aanpassen wat betreft het
kantelpunt. Uitbreiding van de wet inzake punt om euthanasie te starten (indien vooraf
gekozen door patiënt uiteraard). Er moet meer kennis/zekerheid komen rond het pad van
(jong)dementie. Keuze om vooraf een kantelpunt te bepalen.
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“ZORG OP MAAT

“ZORG VOOR DE MANTELZORGER

De leidraad van het palliatief traject is de
patiënt en zijn/haar wensen. Dit is zoals
het hoort!

Naargelang het levenseinde van iemand met palliatieve
zorgnoden nadert, zie je de draagkracht van mantelzorgers
heel vaak afnemen. Te weinig wordt ook bevraagd welke rol zij
precies willen opnemen, wat ze zichzelf zien doen, en wat niet
binnen hun wensen of verwachtingen valt.

Het is wat raar dat mensen met
palliatieve zorgnoden zich moeten plooien
naar het systeem en niet omgekeerd.

Mantelzorg is cruciaal in palliatieve zorgprocessen. Het
heeft ook een grote meerwaarde. Hoe beter de mantelzorger
ondersteund wordt, hoe hoger de kwaliteit van de palliatieve
zorg en dus de levenskwaliteit van de persoon met palliatieve
zorgnoden.

Het zou de norm moeten zijn dat de
zorg(structuur) zich aanpast aan de
patiënt, niet andersom.”

Vandaar dat het belangrijk is om de mantelzorger in te zetten
voor die taken waar zij/hij toe in staat is en voor kiest, en de
rest van de zorg aan anderen toe te vertrouwen (professionals,
vrijwilligers...). Maar laat er vooral ook zorg zijn voor de
mantelzorger (door korte gesprekjes,
aandacht voor haar/zijn noden...).”

“EEN KWALITEITSVOL LEVEN
Het is zo belangrijk regelmatig stil te staan
bij wat kwaliteit van leven echt voor jou
betekent.
Daar moet iedereen ruimte voor maken.
Als je weet wat belangrijk is voor jou om
een kwaliteitsvol leven te hebben, ben je
voorbereid om jou waarden van leven af te
zetten tegen een aanbod van zorg. Er kan
veel, er moet niets wat je zelf niet wil.”

“De kracht van palliatieve zorg is de focus
op levenskwaliteit en op de wens van de
patiënt!”
“OVERLEG IS NOODZAKELIJK EN HET LIEFST ZO SNEL MOGELIJK NA OPNAME
EN DIT MET ALLE KINDEREN
5 jaar geleden werd mijn moeder, met dementie, opgenomen in het rusthuis omdat mijn
vader de zorg niet meer aankon. Op voorhand hebben wij, met alle kinderen, pa en iemand
van het rusthuis, een gesprek gehad en een negatieve wilsverklaring opgemaakt. Er was
een duidelijk verschil in mening tussen de kinderen die in de zorg werken en zij die geen
medische achtergrond hebben.

“VEEL DIMENSIES
Psychologische, existentiële, spirituele,
financiële, praktische ondersteuning
in een vroeger stadium aanbieden en
bespreekbaar maken. Deze verschillende
disciplines zouden deel moeten uitmaken
van elk Palliatief Support Team.”

Ieder aspect werd besproken en bij alles werd er zeer vlot een compromis bereikt en
dit door te PRATEN met elkaar en uitleg te geven waarom iets wel of niet. We waren er
allemaal over eens dat ma nog comfortabel moest leven zolang ze er nog is. Nu ma dieper
in haar dementie zakt moeten we alles regelmatig bijsturen en aanpassen en dit is tegelijk
het mooie van alles.
Ma voelt zich goed en krijgt alle comfort. Iedereen heeft het beste met haar voor en vult
dit voor een deel zelf in: voor de een is wandelen met ma belangrijk en voor de ander is dit
een koffie drinken of een ijsje eten en iedereen voelt er zich goed bij.”
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