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I.

Organisatiestructuur en interne werking

Netwerk Palliatieve Zorg Waasland stimuleert een transdisciplinaire benadering van
palliatieve zorg waarin iedereen aandacht heeft voor een totaalzorg met name de fysische,
psychosociale, spirituele en emotionele zorg. Er wordt gewerkt vanuit een respect voor de
eigenheid van elke patiënt en zijn omgeving. Uiteraard rekening houdend met de keuze die
hij wenst te maken, vertrekkende vanuit het persoonlijke levensverhaal en met aandacht
voor de balans tussen draagkracht en draaglast van patiënt, mantelzorgers en
verzorgenden.
Het netwerk coördineert, ondersteunt en stimuleert zorgverleners, organisaties en
initiatieven bij de ontwikkeling van een palliatieve zorgcultuur. Zij treedt niet in de plaats van
de bestaande intramurale en extramurale zorgverlening of van de mantelzorg. Integendeel,
het netwerk neemt initiatieven om het overleg en de samenwerking tussen alle echelons
van hulpverlening te optimaliseren zodat maximaal comfort kan gegeven worden aan
patiënt en zijn omgeving met als doel de patiënt zo lang mogelijk thuis te kunnen verzorgen
en begeleiden. Het netwerk erkent de vertrouwensrelatie en de deskundigheid van de
betrokken zorgverleners en streeft naar een geïntegreerde werking met de palliatieve
ondersteuningsequipe die binnen haar regio actief is.
Eigen aan palliatieve zorg is ook de aandacht en zorg voor rouw. De palliatieve begeleiding
eindigt niet op het stervensmoment. Van bij de opstart van de palliatieve begeleiding is er
aandacht voor het omgaan met het nakend verlies door de nabestaanden. Het stimuleren
van zinvolle en ondersteunende contacten, ook via vrijwilligerswerk, is een belangrijk
middel om de verliesverwerking te ondersteunen.
Het netwerk biedt interdisciplinaire vorming en opleiding aan en nodigt uit om de
deskundigheid verder te ontwikkelen. Zij bewaakt de permanente zorg voor de
zorgverleners. In deze zin is het netwerk een centrum van begeestering en ontwikkeling
waarin we ons voortdurend bezinnen over wat optimale zorg bij palliatieve patiënten kan
zijn en hoe dit in alle instellingen en situaties bevorderd kan worden.
Het netwerk streeft naar een optimale sensibilisatie van de brede bevolking met oog voor
de mogelijkheden van palliatieve zorg en de ontwikkeling van een palliatieve zorgcultuur.

Netwerk Palliatieve Zorg Waasland
Palliatief Netwerk - Samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg
Jaarverslag 2018
pag. 4

1. Organigram

Algemene Vergadering

Raad van Bestuur

Dagelijks Bestuur

Algemeen coördinator

Medisch coördinator

Administratief medewerker
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Palliatief verpleegkundigen
Vrijwilligers
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2. Partners met een samenwerkingsovereenkomst
2.1.

Wijzigingen

2.1.1. Nieuwe partners met een samenwerkingsovereenkomst
Woonzorgcampus Vlashof (Senior Living Group Vlaanderen vzw), Stekene
2.1.2. Partners waarmee de samenwerkingsovereenkomsten werd beëindigd
Geen
2.1.3. Partners waarvan de samenwerkingsovereenkomsten werd gewijzigd
Woonzorgcentrum Ter Wilgen, Sint-Niklaas werd vervangen door Woonzorgcentrum De
Gerda, Sint-Niklaas

2.2.

Overzicht van de samenwerkingsovereenkomsten op 31/12/2018
naam organisatie

gemeente

Eerstelijnsgezondheidszorg
Bond Moyson Oost-Vlaanderen Dienst Maatschappelijk Werk
Gent
Christelijke Mutualiteit Waas en Dender
Sint-Niklaas
Familiehulp vzw
Brussel
Familiezorg vzw
Gent
Huisartsenvereniging Beveren vzw
Beveren
Huisartsenvereniging der Durmestreek vzw
Lokeren
Huisartsenvereniging Groot Sint-Niklaas vzw
Sint-Niklaas
Huisartsenvereniging Waasland-Noord vzw
Stekene
Koninklijke Apothekersvereniging Waasland
Lokeren
Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen Maatschappelijk Werk
Sint-Niklaas
Thuishulp Bond Moyson vzw
Brussel
Thuisverpleging Bond Moyson Oost-Vlaanderen Medisom vzw
Zottegem
Thuisverzorging in Solidariteit vzw
Gent
Wase Zelfstandige Kinesitherapeuten
Sint-Niklaas
Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen vzw
Gent
OCMW’s
OCMW Beveren-Waas
Beveren
OCMW Kruibeke
Kruibeke
OCMW Lokeren
Lokeren
OCMW Sint-Gillis-Waas
Sint-Gillis-Waas
OCMW Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
OCMW Stekene
Stekene
OCMW Temse
Temse
Erkende vrijwilligersorganisaties
Mantelzorg vzw Bond Moyson Oost-Vlaanderen
Zwijnaarde
Ziekenzorg vzw
Brussel
Intramurale zorg - ziekenhuizen
APZ Sint-Hiëronymus
Sint-Niklaas
AZ Lokeren
Lokeren
AZ Nikolaas
Sint-Niklaas
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AZ Nikolaas, afdeling Palliatieve Zorgeenheid Beveren-Waas
Intramurale zorg - woonzorgcentra
Andere
Woonzorgcampus Vlashof
Woonzorgcentrum Ennea
Woonzorgcentrum Heilige Familie (vzw Vives)
Woonzorgcentrum Huize Vincent
Woonzorgcentrum Orelia Ten Berge RVT
Woonzorgcentrum Poldervliet
Woonzorgcentrum Ter Engelen
OCMW Temse
Woonzorgcentrum De Reiger
Woonzorgcentrum ’t Blauwhof
Ouderenzorg Philippus Neri vzw
Woonzorgcentrum Huize Den Dries
Woonzorgcentrum Sint-Jozef
Samen Ouder vzw
Woonzorgcentrum De Ark
Woonzorgcentrum Grootenbosch
Woonzorgcentrum Heilig Hart
Woonzorgcentrum Het Hof
Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas
Woonzorgcentrum De Kroon
Zorgbedrijf Sakura
Woonzorgcentrum Hof van Eksaarde
Woonzorgcentrum Ter Durme
Zorgpunt Waasland – cluster Oost
Woonzorgcentrum Briels
Woonzorgcentrum De Notelaar
Woonzorgcentrum Wissekerke
Zorgpunt Waasland – cluster West
Woonzorgcentrum De Gerda
Woonzorgcentrum De Plataan
Woonzorgcentrum De Spoele
Woonzorgcentrum Het Lindenhof
Woonzorgcentrum Populierenhof
Zorg Stekene
Woonzorgcentrum Zoetenaard

Sint-Niklaas

Stekene
Sint-Niklaas
Kieldrecht
Tielrode
Sint-Niklaas
Kruibeke
Lokeren
Temse
Steendorp
Sinaai
Sint-Pauwels
Sint-Niklaas
Beveren
Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
Sint-Gillis-Waas
Eksaarde
Lokeren
Melsele
Beveren-Waas
Kruibeke
Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
Sint-Niklaas
Belsele
Nieuwkerken-Waas
Stekene

3. Bestuursorganen
3.1.

Algemene Vergadering

3.1.1. Wijzigingen
 Nieuwe leden:
 Uitgetreden leden: geen
 Wijzigingen gemandateerden
- Nieuwe vertegenwoordiger voor OCMW Sint-Niklaas: Gunter De Ruysscher
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-

Nieuwe vertegenwoordiger voor Maatschappelijk Werk Liberale Mutualiteit
Oost-Vlaanderen: Christoph Cnockaert

3.1.2. Ledenlijst op 31/12/2018
Aantal leden:
35 effectieve leden
25 toegetreden leden
Effectieve leden (stemgerechtigd)
organisatie
Mandaten voor de eerstelijnsgezondheidszorg (17)
Bond Moyson Oost-Vlaanderen Dienst Maatschappelijk Werk
Christelijke Mutualiteit Waas en Dender
Familiehulp vzw
Familiezorg vzw
Huisartsenvereniging Beveren vzw
Huisartsenvereniging der Durmestreek vzw
Huisartsenvereniging Groot Sint-Niklaas vzw
Huisartsenvereniging Waasland-Noord vzw
Koninklijke Apothekersvereniging Waasland
Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen Maatschappelijk Werk
Thuishulp Bond Moyson vzw
Thuisverpleging Bond Moyson Oost-Vlaanderen Medisom vzw
Thuisverzorging in Solidariteit vzw
Wase Zelfstandige Kinesitherapeuten
Wase Zelfstandige Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen vzw
ZorgConnect vzw
Mandaten voor de OCMW’s (7)
OCMW Beveren-Waas
OCMW Kruibeke
OCMW Lokeren
OCMW Sint-Gillis-Waas
OCMW Sint-Niklaas
OCMW Stekene
OCMW Temse
Mandaten voor de intramurale zorg (8)
Algemeen Ziekenhuis Lokeren vzw
Algemeen Ziekenhuis Nikolaas vzw
Algemeen Ziekenhuis Nikolaas vzw, afdeling Palliatieve
Zorgeenheid Beveren-Waas
Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Hiëronymus vzw
OCMW woonzorgcentra – Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas
– Woonzorgcentrum De Kroon
OCMW
woonzorgcentra
–
Zorgbedrijf
Sakura
–
Woonzorgcentrum Hof van Eksaarde
Privé woonzorgcentra – namens Samen Ouder Woonzorgcentrum De Ark
Privé woonzorgcentra - Woonzorgcentrum Heilige Familie

vertegenwoordiger
Inge Haegeman
Kathleen Cami
Hilde Linssen
Pauline Lemahieu
dr. Caroline Burm
dr. Antoon Beke
dr. Eric Van Pelt
dr. Dirk Backaert
Guy De Grève
Christoph Cnockaert
Kathleen Du Pont
Luc Christiaens
Linda De Meyer
Nadine Ketels
Goedele Mortelmans
Chris Van Bastelaere
Cathy Boel
Nicole Hollanders
Karine Van Landeghem
Ria Coppens
Gunter De Ruysscher
Kevin Wilssens
Ingrid De Schepper

dr. Frank Thiessen
Lut van de Vijver
Kristine Verhoye
Els Pauwels
Ria Coppens
Ann Van Calenberge
Nancy Schuddings
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Mandaten voor de erkende vrijwilligersorganisaties (2)
Samana vzw
Mantelzorg vzw Bond Moyson Oost-Vlaanderen:
Namens Vrijwilligerswerk Palliatieve Zorg Waasland (1)

Isabelle Duchesne
Ann Van Couwenberghe

Caty Sergeant

Toegetreden leden (niet-stemgerechtigd)
organisatie
vertegenwoordiger
Intramurale zorg – instellingen voor personen met een
(verstandelijke) beperking
Emiliani vzw
Lut van de Vijver
Vesta vzw
Sofie Heyrman
Intramurale zorg - woonzorgcentra
Andere
Woonzorgcampus Vlashof
Wesley Antheunis
Woonzorgcentrum Ennea
Debby De Beule
Woonzorgcentrum Huize Vincent
Greet Reyniers
Woonzorgcentrum Orelia Ten Berge RVT
Elke Vandendriessche
Woonzorgcentrum Poldervliet
Nathalie Goethals
Woonzorgcentrum Ter Engelen
Karline Ballegeer
OCMW Temse
Woonzorgcentrum De Reiger
Karin Franck
Kathleen Vermeulen
Woonzorgcentrum ’t Blauwhof
Marc Pincé
Ouderenzorg Philippus Neri vzw
Woonzorgcentrum Huize Den Dries
Wendy Ongena
Martine Van Overloop
Woonzorgcentrum Sint-Jozef
Wendy Ongena
Martine Van Overloop
Samen Ouder vzw
Woonzorgcentrum De Ark
Els Van Verre
Woonzorgcentrum Grootenbosch
Ann Maes
Woonzorgcentrum Het Hof
Greet D’Haen
Zorgbedrijf Sakura
Woonzorgcentrum Ter Durme
Linda De Smedt
Zorgpunt Waasland – cluster Oost
Woonzorgcentrum Briels
Marleen De Smet
Woonzorgcentrum De Notelaar
Caroline Van Sande
Woonzorgcentrum Wissekerke
Anne Liese De Bauw
Zorgpunt Waasland – cluster West
Woonzorgcentrum De Gerda
Lut Stoop
Woonzorgcentrum De Plataan
Lut Stoop
Woonzorgcentrum De Spoele
Veronique De Coster
Woonzorgcentrum Het Lindenhof
Woonzorgcentrum Populierenhof
Els Van Der Stoelen
Zorg Stekene
Woonzorgcentrum Zoetenaard
Kevin Wilssens
3.1.3. Aantal bijeenkomsten:
1: 22 maart 2018
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3.1.4. Behandelde onderwerpen:






3.2.

Samenstelling algemene vergadering: aanwezigen en verontschuldigden
Goedkeuring verslag vorige vergadering
(her)verkiezing als lid Raad van Bestuur
Wijziging gemandateerden
Jaarverslag 2017:
 Jaarrekeningen 2017
 Controle rekeningen en décharge van de bestuurders
 Begroting 2018
 Terugblik op werkjaar 2017

Raad Van Bestuur

3.2.1. Wijzigingen
Herverkiezing als lid Raad van Bestuur:
 Kathleen Cami voor Christelijke Mutualiteit Waas en Dender
 Lut van de Vijver voor AZ Nikolaas Sint-Niklaas, afdeling Palliatieve Zorgeenheid
Herverkiezing mandaat Raad van Bestuur
 Geen wijzigingen
Verkiezing als lid Raad van Bestuur:
 Geen wijzigingen
3.2.2. Samenstelling Raad van Bestuur op 31/12/2018
naam
dr. Frank Thiessen (AZ Nikolaas)
Caty Sergeant (Vrijwilligerswerk Palliatieve Zorg Waasland vzw)
dr. Eric Van Pelt (Huisartsenkoepel Waasland vzw)
Nancy Schuddings (Woonzorgcentrum Heilige Familie)
dr. Antoon Beke (Huisartsenvereniging der Durmestreek vzw)
dr. Caroline Burm (Huisartsenvereniging Beveren vzw)
Kathleen Cami (Christelijke Mutualiteit Waas en Dender)
Linda De Meyer (Thuisverzorging in Solidariteit vzw)
Kathleen Du Pont (Thuishulp Bond Moyson vzw)
Hilde Linssen (Familiehulp vzw)
Els Pauwels ( Woonzorgcentrum De Kroon)
Chris Van Bastelaere (Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen)
Lut van de Vijver (AZ Nikolaas afdeling Palliatieve Zorgeenheid)

functie
voorzitter
ondervoorzitter
schatbewaarder
secretaris
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid

3.2.3. Aantal bijeenkomsten
6 bijeenkomsten: 9 februari, 22 maart, 29 juni, 20 augustus, 5 oktober en 14 december
2018
3.2.4. Behandelde onderwerpen
 Goedkeuring verslag vorige vergadering
 Personeel
 Terugblik algemene vergadering
Netwerk Palliatieve Zorg Waasland
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Huisvesting
Aantal begeleidingen / facturatie / conventie
Financieel
Stand van zaken E-dossier
Nieuws Federatie
Bespreking indienen projecten
Eerstelijnsconferentie – synthese werkgroepen 6e staatshervorming
VTO-aanbod en -beleid
Vrijwilligerswerking
Nieuws Federatie: Vlaams Congres – gesteund lidmaatschap – betaling
lidgelden MBE en Netwerk
Kandidatuur algemeen coördinator
Evenement Stef Bos – 20 jaar Netwerk Palliatieve Zorg Waasland
Herstructurering werking palliatieve thuiszorgequipe en herdefiniëring taken
psycholoog
Nieuwjaarsreceptie 2019
Data bestuursvergaderingen

3.3. Dagelijks Bestuur
3.3.1. Wijzigingen: geen wijzigingen in samenstelling dagelijks bestuur
3.3.2. Samenstelling Dagelijks Bestuur op 31/12/2018
naam
dr. Frank Thiessen (AZ Nikolaas)
Caty Sergeant (Vrijwilligerswerk Palliatieve Zorg Waasland)
dr. Eric Van Pelt (Huisartsenkoepel Waasland vzw)
Nancy Schuddings (Woonzorgcentrum Heilige Familie)
dr. Johan Van den Eynde, equipe-arts
Lut van de Vijver (Palliatieve Zorgeenheid AZ Nikolaas)

functie
voorzitter
ondervoorzitter
schatbewaarder
secretaris
lid
lid

3.3.3. Aantal bijeenkomsten
7 bijeenkomsten: 22 januari, 12 maart, 25 april, 28 mei, 20 augustus, 15 oktober, 12
november 2018
3.3.4. Behandelde onderwerpen:














Goedkeuring verslag vorige vergadering
Huisvesting
Personeelszaken
Financieel
Riziv / conventie
Stand van zaken E-dossier
Werking Netwerk
Vrijwilligerswerking
Nieuws Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
Zorgregio’s en eerste lijn conferentie
Reorganisatie eerste lijn
GDPR
Organisatie event Stef Bos 2019
Netwerk Palliatieve Zorg Waasland
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Data bestuursvergaderingen

4. De medewerkers
4.1.



4.2.

Wijzigingen in het personeelsbestand:
Janne De Blieck startte als administratief bediende op 04/09/2018. Stefanie Andries
stopte als administratief bediende op 07/09/2018.
Marc Aerts startte als algemeen coördinator op 17/09/2018, halftijds, en voltijds
vanaf 22/10/2018. Karina Pieters stopte als algemeen coördinator op 28/09/2018.
Samenstelling van het personeelsbestand op 31/12/2018

naam
Marc Aerts
Demelza Colman
Janne De Blieck
Martine Dieleman
Philippe Helaers
Tine Smet
Marleen Van Daele
Johan Van den Eynde
4.3.

functie
algemeen coördinator
verpleegkundige palliatieve zorg
administratief bediende
verpleegkundige palliatieve zorg
klinisch psycholoog
verpleegkundige palliatieve zorg
verpleegkundige palliatieve zorg
equipearts

tewerkstelling
38u/week
38u/week (MBE)
20u/week (MBE)
38u/week (MBE)
19u/week
30u/week (MBE)
30u/week (MBE)
8u/week (MBE)

VTO

Karina Pieters, algemeen coördinator
datum
25/01/2018 (3u)
23/02/2018 (3u)
Totaal: 6 Uren

onderwerp/spreker
Een mantel om te vergeten? Palliatieve
zorg, dementie en levenseindebeslissingen.
Opleiding Cafetariaplan en mobiliteit

organisator
FZPV en ECD
Securex

Marc Aerts, algemeen coördinator
datum
09/10/2018 (6u)

onderwerp/spreker
Vlaams Congres Palliatieve Zorg

21/12/2018 (1,5u)

Supervisie

organisator
Federatie Palliatieve Zorg
Vlaanderen
Netwerk Palliatieve Zorg
Waasland

Totaal: 7,5 uren

dr. Johan Van den Eynde, equipe-arts
datum
12/03/2018 (1u)
28/03/2018 (1,5u)
31/05/2018 (1,5u)

08/06/2018 (2u)

onderwerp/spreker
organisator
Over de kleine goedheid voor de grote Sint-Hieronymus
zorgen
Intervisie consortium Leif
Leif
Pilootproject geïntegreerde zorg chronisch Huisartsenkoepel
zieken Zorgcontinuïteit en empowerment Waasland
chronisch zieken
Werkgroep
Vlaamse
equipe-artsen Federatie Palliatieve Zorg
palliatieve zorg
Vlaanderen
Netwerk Palliatieve Zorg Waasland
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09/06/2019 (3.5u)
12/06/2018 (2u)
11/09/2018 (2u)
14/11/2018 (1,5u)
27/11/2018 (2u)
12/12/2018 (2u)

14/12/2018 (2u)
15/12/2018 (3u)

Werkgroep
Vlaamse
equipe-artsen
palliatieve zorg
Euthanasie
Communicatie met de tweede/derde lijn
Intervisie consortium Leif
Het empatisch teveel
Efficiënte verdeling van de zorg volgens
geografische
verspreiding
van
de
huisartsenpraktijken in het waasland.
Werkgroep
Vlaamse
equipe-artsen
palliatieve zorg
Werkgroep
Vlaamse
equipe-artsen
palliatieve zorg

Federatie Palliatieve Zorg
Vlaanderen
LOK Sint-Niklaas
LOK Sint-Niklaas
Leif
APZ Sint Lucia
Huisartsenkoepel
Waasland
Federatie Palliatieve Zorg
Vlaanderen
Federatie Palliatieve Zorg
Vlaanderen

Totaal: 24 uren

Tine Smet, verpleegkundige in palliatieve zorg
datum
25/01/2018 (3u)
08/02/2018 (2u)
15/02/2018 (1u)
27/02/2018 (5u)
22/03/2018 (1u)
07/06/2018 (1u)
12/10/2018 (1u)
18/10/2018 (2u)
22/11/2018 (3u)
27/11/2018 (1,5u)
29/11/2018 (2u)
7/12/2018 (1u)

onderwerp/spreker
organisator
Een mantel om te vergeten? Palliatieve zorg, FZPV en ECD
dementie en levenseindebeslissingen.
Transvisie “Levensmoeheid”
Netwerk Palliatieve
Waasland
Supervisie
Netwerk Palliatieve
Waasland
MBE overleg Oost-Vlaanderen
Supervisie
Netwerk Palliatieve
Waasland
Supervisie
Netwerk Palliatieve
Waasland
Supervisie
Netwerk Palliatieve
Waasland
Palliatieve zorg en kinderen
PHA
Morele stress
PHA
Ethiek
Sint-Lucia
Transvisie - transitie
Netwerk Palliatieve
Waasland
Supervisie
Netwerk Palliatieve
Waasland

Zorg
Zorg

Zorg
Zorg
Zorg

Zorg
Zorg

Totaal: 23.5 uren

Martine Dieleman, verpleegkundige in palliatieve zorg
datum
06/02/2018 (6u)
08/02/2018 (2u)
20/02/2018 (6u)
27/02/2018 (5u)
02/03/2018 (1u)

onderwerp/spreker
Verbindend communiceren

organisator
Netwerk
Palliatieve
Zorg
Waasland
Transvisie “Levensmoeheid”
Netwerk
Palliatieve
Zorg
Waasland
Verbindend communiceren
Netwerk
Palliatieve
Zorg
Waasland
MBE vormingsmoment Oost-Vlaanderen Netwerken Palliatieve Zorg
Oost-Vlaanderen
Supervisie
Netwerk
Palliatieve
Zorg
Netwerk Palliatieve Zorg Waasland
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06/03/2018 (6u)

Verbindend communiceren

22/06/2018 (1u)

Supervisie

07/09/2018(1u)

Supervisie

26/09/2018 (3u)

MBE Werkgroep

15/11/2018(3,5u)

Morele stress

29/11/2018 (2u)

Transvisie - transitie

11/12/2018(1u)

Supervisie

Waasland
Netwerk
Waasland
Netwerk
Waasland
Netwerk
Waasland
Federatie
Vlaanderen
Palliatieve
Antwerpen
Netwerk
Waasland
Netwerk
Waasland

Palliatieve

Zorg

Palliatieve

Zorg

Palliatieve

Zorg

Palliatieve

Zorg

Hulpverlening
Palliatieve

Zorg

Palliatieve

Zorg

Totaal: 35,5 uren

Marleen Van Daele, verpleegkundige in palliatieve zorg
datum
11/01/2018 (6u)
25/01/2018 (6u)
08/02/2018 (2u)

onderwerp/spreker
Aandacht voor het spirituele
Aandacht voor het spirituele
Transvisie “Levensmoeheid”

28/02/2018 (1u)

Supervisie

26/03/2018 (1u)

Supervisie

25/04/2018 (1u)

Supervisie

9/10/2018 (6u)

Vlaams Congres

15/10/2018 (1u)

Supervisie

16/11/2018 (1u)

Supervisie

26/11/2018 (7u)
27/11/2018 (2u)
29/11/2018 (2u)

Zorg bij kwetsbaarheid
Het empathisch teveel
Transvisie - transitie

organisator
Palliatief Netwerk Mechelen
Palliatief Netwerk Mechelen
Netwerk Palliatieve Zorg
Waasland
Netwerk Palliatieve Zorg
Waasland
Netwerk Palliatieve Zorg
Waasland
Netwerk Palliatieve Zorg
Waasland
Federatie Palliatieve Zorg
Vlaanderen
Netwerk Palliatieve Zorg
Waasland
Netwerk Palliatieve Zorg
Waasland
Cédric Héle Instituut
Sint-Lucia
Netwerk Palliatieve Zorg
Waasland

Totaal: 36 uren

Demelza Colman, verpleegkundige in palliatieve zorg
datum
08/02/2018 (2u)

onderwerp/spreker
Transvisie “Levensmoeheid”

27/02/2018 (5u)

MBE Overleg Oost-Vlaanderen

15/03/2018 (1u)

Supervisie

03/05/2018 (1u)

Supervisie

organisator
Netwerk
Palliatieve
Waasland
Netwerk
Palliatieve
Waasland
Netwerk
Palliatieve
Waasland
Netwerk
Palliatieve

Zorg
Zorg
Zorg
Zorg
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21/09/2018 (1u)
09/10/2018 (6u)
18/10/2018 (2u)
23/11/2018 (1u)
26/11/2018 (7u)
27/11/2018 (2u)

Waasland
Netwerk
Palliatieve
Zorg
Waasland
Vlaams Congres Palliatieve Zorg
Federatie Palliatieve Zorg
Vlaanderen
Kinderen en Jongeren betrekken bij Palliatieve
Hulpverlening
Palliatieve Zorg
Antwerpen
Supervisie
Netwerk
Palliatieve
Zorg
Waasland
Zorg bij kwetsbaarheid: kunst of kunde?
Cédric Hèle Instituut
Het empathisch teveel
Algemeen
Psychiatrisch
Ziekenhuis Sint-Lucia
Supervisie

Totaal: 28 uren

Philippe Helaers, psycholoog
datum
6/11/2018 (3u)

onderwerp/spreker
Intervisie voor Intervisoren

18/12/2018 (3u)

Intervisie voor Intervisoren

29/11/2018 (2u)

Transvisie - transitie

organisator
Federatie Palliatieve Zorg
Vlaanderen
Federatie Palliatieve Zorg
Vlaanderen
Netwerk Palliatieve Zorg
Waasland

Totaal: 8 uren

Stefanie Andries, administratie
datum
28/04/2017 (6u)
09/05/2017 (5,5u)
01/06/2017 (3,5u)

onderwerp/spreker
Opleiding Word voor gevorderden
Gebruikersbijeenkomst e-dossier
Een blik op ethiek in de palliatieve zorg

organisator
Beta Consulting
E-dossier vzw
Palliatieve Hulpverlening
Antwerpen

Totaal: 15 uren

Janne De Blieck, administratie
datum
09/10/2018 (6u)

onderwerp/spreker
Vlaams Congres Palliatieve Zorg

06/11/2018 (6,5u)

Basisopleiding voor Vrijwilligers

13/11/2018 (6,5u)

Basisopleiding voor Vrijwilligers

20/11/2018 (6,5u)

Basisopleiding voor Vrijwilligers

organisator
Federatie Palliatieve
Vlaanderen
Netwerk Palliatieve
Gent-Eeklo
Netwerk Palliatieve
Gent-Eeklo
Netwerk Palliatieve
Gent-Eeklo

Zorg
Zorg
Zorg
Zorg

Totaal: 25,5 uren

4.4.

Interne overlegmomenten

4.4.1. Transvisie
Netwerk Palliatieve Zorg Waasland
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Combinatie van transdisciplinair overleg (overleg door en voor verschillende disciplines) en
intervisie.


Doelstelling:
- Werkoverleg wat betreft de werkprocessen die de feitelijke zorgverlening van
palliatieve patiënten kunnen verbeteren.
- Werkwijze om kwaliteit van zorg te bieden aan palliatieve patiënten binnen
het referentiekader ons aangeboden door verschillende overheden.

 Doelgroep:
- Palliatief verpleegkundigen, medisch coördinator, psycholoog en algemeen
coördinator
- Iedereen indien het thema dit vraagt. Overwegend aan de hand van
casuïstiek wordt inhoud besproken.
Medisch coördinator heeft de leiding.


Data: 29 november 2018



Behandelde thema’s:
- Herstructurering werking MBE – toewijzing zorgregio + thuiswerken
- Herdefiniëring functie en taken klinisch psycholoog

4.4.2. Patiëntenbespreking
 Doelstelling:
- Voorstellen van nieuwe patiënten
- Grondig overlopen van knelpunten in patiëntsituaties
- Nabespreken van overleden patiënten
- Ethisch overleg bij bv. vragen zorg rond levenseinde
- Overleg in aanwezigheid externe partners indien relevant en aangewezen
 Deelnemers: equipearts, verpleegkundigen, netwerkpsycholoog en algemeen
coördinator (voor algemene punten)
 Wekelijks op donderdag van 13u tot 15u15. Op feestdagen en in vakantieperiodes
kan dit overleg op een andere dag gepland worden.
5. Andere
5.1.

Samenwerkingsovereenkomst

Elk jaar wordt na de jaarlijkse Algemene Vergadering van maart de samenwerkingsovereenkomst (schriftelijke overeenkomst: zie bijlage) aangepast volgens de wijzigingen die
zich voordeden bij de effectieve leden, de toegetreden leden en de samenstelling van de
Raad van Bestuur.

5.2.

Arbeidsreglement

Het arbeidsreglement werd in 2014 vernieuwd.
Een huishoudelijk reglement werd uitgewerkt maar nog niet geïmplementeerd; dit
huishoudelijk reglement dient geactualiseerd te worden met onder andere GDPR.
Netwerk Palliatieve Zorg Waasland
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II.

Netwerkopdrachten

1. Informeren
1.1.

Voordrachten

datum

thema

13/03/2018
26/10/2018

Praat voor je gaat
Melsele
Bezinning dag – Sint-Niklaas
“Wat is palliatieve
zorg?”

1.2.

plaats

organisatie/
doelgroep
Samana
Leerlingen OLV
Presentatie

Folders en brochures

onderwerp
editiedatum
Vormingsbrochure wordt enkel nog elektronisch juni 2018
aangeboden via website en mailinglijsten

1.3.

aantal
deelnemers
30
24

oplage
n.v.t.

Tijdschrift/Nieuwsbrief

 Folder die in 2017 werd ontwikkeld voor vrijwilligers omtrent intervisie werd
geactualiseerd en aan de vrijwilligers via mail bezorgd.
 Folder die in 2017 werd ontwikkeld voor patiënt en familie omtrent complementaire
zorg aan huis werd geactualiseerd en wordt door verpleegkundigen in
thuisbegeleidingen verspreid.

1.4.

Website

Adres: www.palliatieve.org
jaartal
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

aantal bezoeken
14.509
19.989
27.292
30.153
27.360
27.015
37.476
47.950
49.006

aantal bezoekers
10.286
14.327
18.986
20.932
19.242
19.358
27.715
36.912
37.368

Ook op websites van onder andere SEL Waasland en Federatie Palliatieve Zorg
Vlaanderen worden korte teksten en verwijzingen naar onze website opgenomen.
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1.5.

Facebook

Adres:https://www.facebook.com/Netwerk-Palliatieve-Zorg-Waasland-vzw1056124881216028/
Sinds het najaar is het Netwerk Palliatieve Zorg Waasland ook actief op Facebook.
Hiermee proberen we een breder publiek te bereiken en informeren. Posts op dit social
media kanaal gaan over uiteenlopende onderwerpen: de vrijwilligers in de spotlights zetten
en bedanken tijdens de week van de vrijwilliger, informeren over een nieuw akkoord (bv.
mantelzorgverlof) of een terugblik op een bepaalde activiteit zoals het concert van Stef Bos
ten voordele van Netwerk Palliatieve zorg Waasland.

1.6.

Warmste week 2018

Tijdens de warmte week kozen twee projecten het Netwerk Palliatieve Zorg Waasland als
goede doel uit. Er werd een les yoga gegeven “Yoga vanuit het hart” op zaterdag 22
december 2018. Daarnaast werden in die periode ook kerstkaarten verkocht. Beide
activiteiten waren een uitgelezen kans om het netwerk nog eens in de schijnwerpers te
zetten en uit te leggen wat de palliatieve thuiszorg kan betekenen in de laatste fase van het
leven.

1.7.

Andere

1.7.1. Publicaties
Dankzij project subsidie kunnen we eenmalig aan patiënten een relaxatietherapie
aanbieden. Om de patiënten hierover te informeren, werkten we in 2017/2018 een
vernieuwde folder uit.
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Dankzij project subsidie kunnen we eenmalig aan de mantelzorger een relaxatietherapie
aanbieden. Om de mantelzorger hierover te informeren, werkten we in 2018 een folder uit.
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1.7.2. Infovragen
We stellen vast dat er veel informatieve vragen worden gesteld door een divers publiek,
zowel telefonisch als via e-mail. In totaal werden 48 infovragen gesteld. Huisartsen,
partners in zorg en familieleden vragen (eenmalig) advies waarbij de patiënt niet door ons
wordt begeleid.
Ook studenten uit de zorgsector formuleerden verschillende vragen betreffende palliatieve
zorg en levenseinde (zie 3.5.2).
Hieronder vindt u een korte opsomming waarbij de vraag patiënt- of behandeling
gerelateerd is.
- Vragen van artsen naar opstart spuitaandrijver en dosering medicatie in
spuitaandrijver.
- Technische vragen van verpleegkundigen m.b.t. spuitaandrijvers (o.a. aanlengen
van medicatie, purgeren van leiding, gebruik naalden …).
- Vragen van artsen en verpleegkundigen omtrent werkwijze en medicatie sedatie.
- Vragen naar uitvoering euthanasie, werkwijze katheter.
- Vragen van artsen bij niet beschikbaar zijn van medicatie die bij uitvoering
euthanasie gebruikt wordt.
- Vragen van artsen rond medicatiebeleid bij pijnprobleem of allerlei andere
symptomen (verwardheid, jeuk, droge mond, dyspneu, braken, …).
- Advies naar artsen omtrent mogelijke combinaties van medicatie.
- Advies naar artsen en verpleging omtrent ongewenste nevenwerkingen van
medicatie vb. irritaties bij gebruik pijnpleisters.
- Vragen van patiënt of omgeving i.v.m. wilsverklaringen.
- Vragen zowel van artsen als van patiënt of omgeving i.v.m. vraag naar euthanasie
bij niet-terminaal lijden
- Vragen artsen omtrent behandeling van palliatieve patiënten met specifieke
diagnoses zoals diabetes, COPD, hartfalen, patiënten met dementie.
- Vragen van artsen omtrent TPN.
- Vragen van artsen omtrent negatieve wilsverklaringen bij patiënten met dementie.
Tips naar verdere aanpak en omgang met familie.
- Vragen van patiënt of familie i.v.m. mogelijkheden palliatieve (thuis)zorg.
- Vragen van patiënt of familie i.v.m. andere instanties zoals nachtopvang en werking
van de palliatieve zorgeenheid.
- Vraag naar tips om vragen van bewoners WZC i.v.m. levenseinde bespreekbaar te
maken naar arts en team toe.
- Vragen naar doorverwijzing bij vb. patiënt met suïcidepoging, psychische
problemen, …
- Vragen van verpleegkundigen naar beschikbaarheid bepaalde medicamenten.
Hieronder vindt u een overzicht van de informatieve vragen niet patiënt gerelateerd:
- Mogelijkheden tot lopen van stages door studenten verpleegkunde, maatschappelijk
werk, HAIO, …
- Vraag naar mogelijkheden over het aanbieden van postmortale zorg.
- Info over mogelijkheden volgen van intervisie voor referent functie palliatieve zorg
- Info over aanbod VTO.
- Info over vrijwilligerswerking.
- Mogelijkheden tot uitlening spuitaandrijver voor demonstratie tijdens lessen aan
hogeschool.
- info bevraging prioriteiten in palliatieve zorg, samenwerkende partners.
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Daarnaast werden in e-dossier nog 79 infodossiers geregistreerd. Dit zijn dossiers waar
meerdere contacten geweest zijn met patiënt, familie, mantelzorgers en/of
zorgverstrekkers maar waar uiteindelijk geen begeleidingsdossier kon worden opgemaakt
aangezien ze niet voldeden aan de begeleidingscriteria. Dit betreffen vaak dossiers
waarbij de huisarts of thuisverpleegkundige advies vraagt maar er geen contact is
geweest tussen onze MBE en patiënt of directe omgeving.
2. Samenwerking en consult
2.1.

Samenwerking

2.1.1. Overleggroepen van het netwerk palliatieve zorg


Werkgroep Referentiepersoon Palliatieve Zorg in woonzorgcentra
Deze werkgroep is samengesteld uit de referentiepersonen palliatieve zorg in
woonzorgcentra en psychiatrisch verzorgingstehuizen uit het Waasland. De
deelnemers hebben meestal een opleiding ‘Referente Functie Palliatieve Zorg’
gevolgd en/of zullen deze binnenkort volgen of beëindigen.
Doelstelling:
- Uitwisselen van informatie en vormingsinitiatieven
- Inventariseren van knelpunten
- Ontwikkelen van gezamenlijke strategieën
- Uniforme werkinstrumenten
- Formuleren van beleidsvoorstellen en voorstellen doen naar vorming en
opleiding.
Bij de personeelswissel (vertrek Karina Pieters en start Marc Aerts als algemeen
coördinator) werd een uitgebreide bevraging van de leden uitgevoerd.
Leden:
Het is een open werkgroep met als deelnemers in 2018 onder anderen:
- Anita Vermassen, Heilig Hart, Sint-Niklaas
- Ann Broeckaert, Heilig Hart, Sint-Niklaas
- Betty Burm, De Kroon, Sint-Gillis-Waas
- Anne Liese De Bauw, Wissekerke, Bazel
- Hilde De Boey, De Kroon, Sint-Gillis-Waas
- Karin Franck, De Reiger, Temse
- Lut Stoop, De Plataan, Sint-Niklaas
- Marc Permentier, Heilige Familie, Kieldrecht
- Marleen De Smet, Briels, Melsele
- Martine Van Overloop, Den Dries, Sinaai
- Mieke Verstraeten, Emiliani, Lokeren
- Kristine Verhoye, APZ St-Hiëronymus, Sint-Niklaas
- Veronique De Coster, Ter Wilgen, Sint-Niklaas
- Kathleen Vermeulen, De Reiger, Temse
- Tanja Maes, De Kroon, Sint-Gillis-Waas
- Kevin Wilssens, Zoetenaard, Stekene
- Miet De Loos, De Notelaar, Beveren-Waas
- Els Van der Stoelen, Populierenhof, Nieuwkerken-Waas
- Hilde De Schepper, WZC Ter Moere, Moerbeke
- Eline Verhaeghe, WZC Ter Durme, Eksaarde
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-

Greet D’Haen, WZC Het Hof, Sint-Niklaas

Vanwege netwerk nemen deel :
Karina Pieters / Marc Aerts vanaf 6 december, en afhankelijk van het thema één
van de verpleegkundigen van de palliatieve thuiszorgequipe.
Bijeenkomsten: 5
2 februari, 23 april, 22 juni, 5 oktober en 6 december
Behandelde onderwerpen:
- Kennismaking nieuwe leden
- Info vanwege Vlaams Congres
- Uitwisseling info aanwezige organisatie
- PICT-schaal
- Vraag registratie IMPALA
- Veel overlijdens in kortverblijf
- Oneigenlijk gebruik van kortverblijf
- Bespreking van het boek ‘Levenseinde. Naar een ethisch kader. Een
werkboek voor zorgverleners’ – deel I – deel II en deel III.
- Nieuws Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
- Resultaten bevraging leden van de werkgroep
- VTO-aanbod van het Netwerk Palliatieve Zorg Waasland.
- Publicaties van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.
- Vergaderdata en mogelijke thema’s


Overlegplatform CRA’s Waasland (Coördinerende en Raadgevende Artsen)
Doelstelling:
De CRA’s van de woonzorgcentra komen jaarlijks meerdere keren bij elkaar om
palliatieve zorg en andere taken van de CRA te agenderen.
Leden:
Het is een open werkgroep waarin onder andere volgende artsen deelnemen :
Antoon Beke, Sofie De Cauwer, Frank De Greef, Peter De Naeyer, Jan Fierens,
Veerle Goeman, Serge Lievens, Benjamin Saeys, Sandor Van Bijsterveld, Johan
Van den Eynde, Patrick Van Goethem, Tessa Van Houtte, Arnout Van Laere, Odilon
Van Raemdonck , Dorien Rosiers, Joachim Depaepe, Kristien De Wilde, Lotte Van
Esbroek, Riek van der Weken, Denis Duyck, Els Rombout, Dirk Van De Vyver,
Peter De Somville en Kaat De Smet
Bijeenkomsten: 4
6 maart, 13 juni, 27 september en 19 december.
Behandelde onderwerpen:
- Transferdocument WZC-ZH
- Dementie: Feedback Overlegplatform Dementie
- Waas wondzorgprotocol: organisatie bijscholing transmuraal 4 december
- Update en uniformiseren Formularium voor het ganse Waasland
- Verslag werkgroepen:
 Overleg geriaters AZ Nikolaas
 Overlegplatform Dementie Waasland
 Stuurgroep vroegtijdige zorgplanning AZ Nikolaas
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-

Optimalisering oproepen wachtpost Waasland in de woonzorgcentra

2.1.2. Deelname aan regionale overleggroepen


Begeleidingscommissie thuiszorg
Doelstelling:
Interactie met extramuros, thuiszorglandschap
Leden:
Huisartsen, sectorverantwoordelijken thuiszorgdiensten, thuisverpleegkundigen,
thuiszorgcoördinator, kinesitherapeuten, apothekers, diensten maatschappelijk werk
thuiszorg, coördinator SEL, algemeen coördinator Netwerk Palliatieve Zorg,
hoofdverpleegkundigen geriatrie, clustermanager geriatrie, directeur verpleging,
verantwoordelijke ergo, ontslagmanagers, geneesheer-geriater, verantwoordelijke
kiné, wondzorgspecialist van AZ Nikolaas.
Bijeenkomsten: 1: 14/06/2018
Behandelde onderwerpen tijdens vergaderingen:
- Jaarverslag en ontslagplanning
- Nieuws- en inforonde door en voor deelnemende organisaties
- Nieuwbouw ziekenhuis AZ Nikolaas
- Stappenplan en leidraad ouderenmis(be)handeling
- Opvolging
o WG update samenwerkingsengagement
o WG update aanvraag tot inschrijving en opnamebundel WZC
o WG vroegtijdige zorgplanning

Resultaten van de overleggroep:
- Stimuleren van interdisciplinair overleg in het kader van ontslagplanning
- Uitwerking van samenwerkingsengagement op regionaal niveau
- Implementatie van methodiek ontslagmanagement op alle ziekenhuisafdelingen
- Optimalisatie van transfer van huis naar ziekenhuis en omgekeerd


Begeleidingscommissie woonzorgcentra
Doelstelling:
Interactie met extramuros, woonzorgcentra
Leden:
- Vertegenwoordigers van de woonzorgcentra OCMW en privé sector
- Vertegenwoordiging APZ psycho geriatrie
- Algemeen coördinator Netwerk Palliatieve Zorg
- Hoofdverpleegkundigen geriatrie van AZ Nikolaas
Bijeenkomsten: 1: 01/06/2018
Behandelde onderwerpen tijdens de vergaderingen:
- Jaarverslag en ontslagplanning
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Nieuwbouw ziekenhuis AZ Nikolaas
Stappenplan en leidraad ouderenmis(be)handeling
Analyses ontslagmoment en daaraan gekoppelde actiepunten
Opvolging
o WG update samenwerkingsengagement
o WG update aanvraag tot inschrijving en opnamebundel WZC
o Transferdocument van WZC naar ziekenhuis
o WG vroegtijdige zorgplanning
o Overleg CRA’s
o Functionele binding
o Rondvraag i.v.m. plannen WZC’s

Resultaten van de overleggroep:
- Stimuleren van interdisciplinair overleg in het kader van ontslagplanning
- Uitwerking van samenwerkingsengagement op regionaal niveau
- Optimaliseren van transfer van WZC naar ziekenhuis en omgekeerd


Werkgroep Vroegtijdige Zorgplanning
Doelstelling:
Interactie met extramuros, thuiszorglandschap
Leden:
Huisartsen, sectorverantwoordelijken thuiszorgdiensten, thuisverpleegkundigen,
thuiszorgcoördinator, kinesitherapeuten, apothekers, diensten maatschappelijk werk
thuiszorg, coördinator SEL, algemeen coördinator Netwerk Palliatieve Zorg,
hoofdverpleegkundigen geriatrie, clustermanager geriatrie, directeur verpleging,
verantwoordelijke ergo, ontslagmanagers, geneesheer-geriater, verantwoordelijke
kiné, wondzorgspecialist van AZ Nikolaas.
Bijeenkomsten: 2: 24/05/2018 en 26/10/2018
Behandelde onderwerpen tijdens vergaderingen:
- Doorstart werkgroep VZP
- Overlopen verslaggeving 2016
- Stand van zaken bij de aanwezigen
- Overzicht resultaten van bevraging bij thuiszorg en woonzorgcentra naar
beleid/missie/visie/documenten…rond VZP + bespreking
- TransEL: bespreking werking en mogelijkheden/beperkingen



Netwerkcoördinatorenoverleg Oost-Vlaanderen
Doelstelling:
- Uitwerken van gemeenschappelijke beleidslijnen
- Voorbereiden en opvolgen overheidsdossiers en dossiers binnen Federatie
Palliatieve Zorg Vlaanderen
- Coördineren, opvolgen en realiseren van Oost-Vlaamse initiatieven en
projecten
Leden:
Algemeen coördinatoren van de 4 NPZ Oost-Vlaanderen
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Bijeenkomsten: 1 bijeenkomst in 2018.
Realisatie:
- GDPR
- Beleidsthema’s
:
vorming
eerstelijns
en
regionale
zorgzones,
personeelsaangelegenheden, IFIC …
- Opvolging Oost-Vlaamse projecten : afstemming en samenwerking inzake
vormingsaanbod, MBE-platform, …
 Overleg met vormingsverantwoordelijken van Netwerk Palliatieve zorg AalstDendermonde-Ninove
(Her)evaluatie vorming, opmaak vormingsbrochure
Doelstelling:
Sinds
2003
wordt
samengewerkt
om
de
wettelijke
opdracht
deskundigheidsbevordering te bewerkstelligen; er wordt een gezamenlijk
vormingsaanbod uitgewerkt waarin een aantal vormingsmomenten op een centrale
plaats wordt aangeboden. Door de krachten te bundelen kan een continue aanbod
gedaan worden en kan er kostenbesparend gewerkt worden.
Resultaten:
Evaluatie van de verschillende opleidingen in open aanbod academiejaar 2017 –
2018.
Opmaak van het vormingsaanbod 2018 – 2019 met aandacht voor de behoeften bij
de partners.
De partners kunnen ook nu hun keuze bepalen aan de hand van duidelijk
geformuleerde doelstellingen, doelgroepen, methodiek en afspraken.
Het belang van de vormingsbrochure voor het netwerk ligt erin op een efficiënte
manier informatie rond vorming over te brengen naar haar partners, zodat ook de
partner in zijn vormingsbeleid palliatieve zorg een duidelijk traject kan uitbouwen.
Leden: 3
Luc De Waegeneer, Netwerk palliatieve zorg Aalst-Dendermonde-Ninove
Marleen Hoebeeck, Netwerk palliatieve zorg Aalst-Dendermonde-Ninove
Karina Pieters, Netwerk palliatieve zorg Waasland
Bijeenkomsten: 2, 1/03 en 14/03/2018

2.1.3. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen


Vertegenwoordiger Algemene Vergadering (2 in 2018): Kathleen Cami



Vertegenwoordiger
Raad
van
Bestuur
(4
in
2018)
Mandaat wordt heden opgenomen door Lut van de Vijver, vanwege Raad van
Bestuur NPZW



Platform netwerkcoördinatoren (10 in 2018):
- Federatie Palliatieve Zorg: interne werking, kennis- en expertisecentrum,
maatschappelijk project, VTO, beleidscontacten
- Feedback congres integratie PZ bij kanker en COPD
- GDPR (privacy wetgeving)
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Terugkoppeling van overleggroepen: WG MBE, WG WZC, WG Palliatieve
zorg en psychiatrie, SG Ethiek, WG Page, WG Psychologen, WG MBE-beleid,
WG Palliatieve Zorg en personen met beperking, WG VTO
Impala
Eerstelijnszones
Project OKRA
Tarieven vorming
SBO-project Capacity
Loonclassificaties
Brief palliantie
Vzw-wetgeving
Woonzorgcentra – beleidsnota
Sponsoring – mogelijkheden
Terugblik beleidsdag
Feedback EAPC-congres
Ouderen met kanker in woonzorgcentra
Beleidsplan 2019/2023
Projectgroep KOTK
Digitaal Zorg Overleg Platform
Planning nieuwe vergaderdata

Beleidsdag (01/06/2018)
Deelnemers: overleggroepvoorzitters en netwerkcoördinatoren
Programma:
- Voorstel vernieuwde Missie en Visie
- Dialoogsessie waarbij input en voorstellen voor het beleidsplan worden
uitgediept.
- Voorstel van communicatiestrategie van de Federatie

 Overige overleggroepen
naam overleggroep
Stuurgroep ethiek
Stuurgroep research
Stuurgroep VTO
- Opleidersteam artsen
- Opleidersteam curriculum
- Werkgroep
Beroepsen
Opleidingsprofielen
Stuurgroep Registratie
Projectgroep Netwerkindicatoren
Projectgroep …
Actiegroep Nieuwsbrief
Actiegroep Sponsoring
Overleggroep PaGe
Overleggroep Equipe-artsen
Overleggroep Maatschappelijk Werkers
Overleggroep Psychologen
Overleggroep Dagcentra
Overleggroep MBE Beleid

vertegenwoordiger
dr. J. Van Den Eynde
Via
Oost-Vlaamse
vertegenwoordiging door Gerda
Okerman

dr. J. Van den Eynde

Karina Pieters / Marc Aerts
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Overleggroep MBE
Overleggroep PST
Overleggroep PZE
Overleggroep Woonzorgcentra

Martine Dieleman
via Ingrid Mels
via Ilse De Jaeck
via Nancy Schuddings

Voor informatie betreffende het aantal bijeenkomsten, vergaderdata en behandelde
onderwerpen: zie jaarverslag Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen 2018.

2.2.

Rouwzorg

Rouwzorg is in het Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw naast de palliatieve zorg een
complementair gegeven.
2.2.1. Uitgangspunt
Eigen aan palliatieve zorgverlening is de ontmoeting met de nabestaanden. De opvang
hiervan gebeurt overwegend door de vertrouwde zorgverlener. Dit kan zowel de
thuisverzorger als de intramurale zorgverlener zijn. Indien de multidisciplinaire
begeleidingsequipe werd ingeschakeld, zal ook de palliatief verpleegkundige dit gebeuren
bewaken. Vanuit het structureel aanwezig zijn van rouwzorg bestaat de mogelijkheid de
vertrouwde zorgverleners (ondersteunend en vormend aspect), alsook rechtstreeks de
nabestaanden (hulpverlenend aspect) ten dienste te staan. Ook het initiëren van de
rouwzorg naar het brede publiek toe (sensibiliserend aspect) blijft een essentieel onderdeel
van de werking.
Binnen het Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw heeft de klinisch psycholoog
deskundigheid in het begeleiden van rouw.
Van hieruit neemt hij de volgende taken op zich:
 Ondersteunen van de zorgverleners (collega’s uit de equipe, vrijwilligers en de
vertrouwde zorgverleners)
 Rechtstreekse hulpverlening ten aanzien van de omgeving en nabestaanden. Dit
ligt in het verlengde van de opdracht van de palliatief verpleegkundigen.
 Sensibiliseren van de brede bevolking
 Vorming aanbieden aan hulpverleners die bij rouwzorg betrokken zijn
2.2.2. Structureel
 Database
Er is een up-to-date lijst van alle mogelijke instanties of individuele personen
(rouwconsulenten, therapeuten, ...) die zich binnen onze regio en grensomgeving
profileren aangaande rouwzorg of rouwbegeleiding annex therapie.
 Deskundigheid
De rouwzorgverantwoordelijke (klinisch psycholoog Philippe Helaers) heeft
specifieke deskundigheid opgebouwd. Hij schoolt zich voortdurend
wetenschappelijk (nationaal en internationaal) en praktijkgericht bij met betrekking
tot de laatste ontwikkelingen op het domein van rouw.
 Implementatie
De implementatie gebeurt via velerlei kanalen:
Het bespreken, waar nodig, van mogelijke indicaties die binnen een
patiëntsituatie rouw zouden kunnen impliceren.
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Afzonderlijk overlegmoment met de palliatief verpleegkundigen waarbij het
accent op het bespreken van mogelijke risico’s naar gecompliceerde rouw
en aldus te nemen interventie, centraal komt te staan.
Overlegmomenten met vrijwilligers (intervisie) waarbij steeds naar de
aspecten van rouw wordt gevraagd.
Huisbezoeken waarbij rechtstreekse hulpverlening wordt geboden. Deze
huisbezoeken hebben naast een inherent ondersteunend/begeleidend
aspect ook een preventief element en hebben tot doel een verkenning te
zijn van mogelijke rouwrisico’s (vb. depressie, eenzaamheids-risico,
arbeidsverzuim, …). Concreet wordt gewerkt met een maximale set van 4
rouwgesprekken in het aanbod naar de nabestaanden (individueel of in
gezinscontext). Indien dit onvoldoende zou zijn, wordt het principe van
gerichte doorverwijzing gehanteerd.
Globaal genomen kan men stellen dat ondanks verwijzingsmogelijkheden
nabestaanden beroep wensen te doen op het Netwerk-rouwzorgaanbod.
Zowel de vertrouwdheid als de gratis hulpverlening zijn hiervoor de meest
voor de hand liggende motieven. In 2018 vonden 156 rouwbezoeken plaats
in 37 situaties. De duur van een rouwbezoek kan variëren van 1 uur tot 2,5
uren (gezinsgesprekken).

2.2.3. Element in groter geheel
Nu we rouwzorg structureel geïmplementeerd hebben, vormt dit mede de basis om ons als
centraal aanspreekpunt op te stellen maar tevens ons netwerk overschrijdend te engageren
binnen (verantwoorde) nieuwe projecten inzake rouw.
3. Deskundigheidsbevordering
3.1.

Opleidingsaanbod van het netwerk palliatieve zorg

3.1.1. Intervisie Referenten Palliatieve Zorg in WZC


Doelstelling
en/of
behandelde
thema’s:
Intervisie heeft als doel zicht te geven op het eigen handelen, voelen en denken
van de persoon die een werkprobleem ter ondersteuning en of advisering aan de
collegae voorlegt.
In intervisie sta ‘jij’ centraal. Jij bepaalt wat aan de orde komt en jij hebt binnen
intervisie recht op een plek waarbij een werkprobleem waar je tegenop loopt ter
ondersteuning en advisering kan voorleggen.
Een intervisiegroep biedt een forum waar men :
- Eigen verhaal kwijt kan
- Zicht krijgt op eigen emoties, overdracht en tegen overdracht
- De mogelijkheid heeft om zeer concreet te werken rond thema’s die
inherent zijn aan het werken in palliatieve zorg.
- Omgaan met verdriet, rouwverwerking, ondersteunen bij ethische vragen,
omgaan met emoties, existentiële vragen …



Intervisor: Philippe Helaers



Doelgroep: Referente functie Palliatieve Zorg in WZC



Duur: Per academiejaar worden 15 uren intervisie aangeboden (6 momenten
van 2,5 uren)
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3.2.

Aantal deelnemers:
- Academiejaar 2017-2018: 8
- Academiejaar 2018-2019: 7

Opleidingsaanbod in samenwerking

3.2.1. 3-daagse verdiepingsmodule ‘Verbindend communiceren’
in samenwerking met Netwerk Palliatieve Zorg Aalst-Dendermonde-Ninove vzw

 Doelstellingen:
Wat leer je in deze module
 Boodschappen op een krachtige en efficiënte manier brengen zodat
zorgontvangers, collega’s, huisartsen, … kunnen horen wat je te zeggen
hebt én zin hebben om rekening te houden met jouw boodschap
 De nodige vaardigheden om effectief en respectvol te communiceren in
lastige situaties
 Duidelijk zijn over je eigen grenzen op een manier die hoorbaar is voor
collega’s, zorgontvangers en andere betrokkenen
 Op een constructieve manier omgaan met kritiek of oordelen van anderen
 Omgaan met je eigen emoties en met emoties van andere
 Empathisch luisteren zodat mensen zich echt begrepen voelen
 Nee zeggen en omgaan met de nee van de andere
Wat bereik je tijdens en na deze module
 Een open en directe communicatie tussen medewerkers, zorgontvangers en
andere betrokkenen in een zorgsituatie
 Een positieve sfeer waarin mensen gehoord en begrepen worden
 Nieuwe luistervaardigheden bij zorgverleners: ze zijn in staat om op zo’n
manier naar ontvangers te luisteren dat die zelf beter begrijpen wat ze
voelen, willen en denken
 Een gevoelige stijging van de kwaliteit van werken in de organisatie. Dankzij
een waardevolle communicatie tussen alle betrokkenen verloopt het werk
efficiënter en aangenamer
 Zorgverleners zijn in staat om op een gezonde manier aan zelfzorg te doen.
Hierdoor voorkomen ze overbelasting en blijven ze in hun kracht staan, met
direct voelbare resultaten in de kwaliteit van hun werk
 Problemen zijn bespreekbaar en krijgen een duurzame oplossing
 Relationele problemen worden snel besproken en aangepakt. Collega’s
maken afspraken waarbij ze rekening houden met elkaars behoeften en met
de belangen van de organisatie
 Er vallen minder oordelen, dankzij de vaardigheid om empathisch te
luisteren. Zo vermijd je conflicten en onbegrip en verzeil je niet in strijd maar
zoek je actief naar verbinding met de andere



Lesgever: Els Van Beveren, Walk Your Talk
Doelgroep : alle zorgverleners die minstens reeds de basisopleiding palliatieve
zorg gevolgd hebben, zo ook referentverpleegkundigen die graag een opfrissing
wensen. Geïnteresseerden die nog géén basisopleiding gevolgd hebben, kunnen
eventueel in overleg met de vormingsverantwoordelijke toegelaten worden.
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Data opleiding: 6/02, 20/02 en 6/03/2018



Locatie: Netwerk Palliatieve Zorg Waasland



Aantal deelnemers: 9

3.2.2. Studiedag “De impact van pijnmedicatie, vanuit de palliatieve/terminale zorg, bij
psychiatrische/drugverslaafde patiënten – gebruik van methadon/medicinale
cannabis ed”
Een samenwerking van de 4 Oost-Vlaamse Netwerken Palliatieve zorg


Lesgever: dr. Frederick Van Der Sypt, huisarts/verslavingsarts Crisisinterventiecentrum De Sleutel



Doelgroep : medewerkers MBE



Datum opleiding: 27/02/2018



Locatie: Van der Valk Hotel, Nazareth



Aantal deelnemers: 35

3.2.3. Basisopleiding Palliatieve Zorg
In samenwerking met: Netwerk Palliatieve Zorg Aalst-Dendermonde-Ninove
 Doelstelling:
Verwerven van kennis
- Kennismaken met het totale mensbeeld, de begrippen totaalzorg en totale
pijn en de plaats van palliatieve zorg daarin
- Weten hoe de palliatieve zorgcultuur binnen eigen en andere settings is
opgebouwd
- Verwerven van kennis omtrent de basisprincipes van de verschillende
domeinen binnen palliatieve zorg met name comfortzorg, communicatie,
spirituele zorg, emotionele zorg, zelfzorg en rouwzorg
- Kennismaken met ethiek en met het belang van een kritische kijk op jezelf, je
eigen handelen, waarden en normen
Basisvaardigheden
- Leren herkennen en signaleren van veel voorkomende symptomen bij
palliatieve patiënten met grote aandacht voor pijn, maar ook voor andere
vormen van discomfort
- Leren identificeren van de emoties bij de bewoner en zijn directe omgeving
en het verkennen van de mogelijkheden hoe ermee om te gaan
- Inschatten en respecteren van de visie van de bewoner en alle betrokkenen
op vlak van ethische kwesties
Attitudevorming
- Inzicht verwerven in eigen inbreng bij verschillende domeinen van palliatieve
zorg
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Bewust worden van de invloed van waarden en normen die men zelf hanteert
bij eigen professioneel handelen
Durven kijken naar eigen eindigheid en zich bewust worden van het belang
van eigen visie op leven en dood
Bewust worden van eigen grenzen

 Programma:
dag
dag 1

datum
13/03/2018

dag 2

20/03/2018

dag 3
dag 4

29/03/2018
17/04/2018

dag 5

24/04/2018

dag 6

09/05/2018

thema
Introductie
Emotionele pijn
Pijncontrole
Symptoomcontrole
Communicatie
Spirituele pijn
Ethiek
Vroegtijdige zorgplanning
Rouw en verlies
Opvolgmoment

docent
Tine Smet
Wim Duran
Martine Dieleman
Tine Smet
Luc De Waegeneer
Liesbeth Geeroms
Kristine Verhoye
Karina Pieters
Philippe Helaers
Martine Dieleman

 Doelgroep:
Gemotiveerde hulpverleners die mee de implementatie van de palliatieve
zorgcultuur in hun instelling wensen uit te bouwen
 Duur opleiding: 32,5 uren
 Aantal deelnemers: 20
De basisopleiding werd 2018 drie keer gegeven, verspreid in het werkgebied van beide
netwerken. Naast de hierboven vernoemde editie die doorging in Netwerk Palliatieve
Zorg Waasland had deze opleiding eveneens plaats in januari/maart 2018 (WZC De
Hoprank, Erembodegem) en in september/november 2018 (WZC Molenkouter,
Wichelen).
3.2.4. Minisymposium “Cultuursensitief in de laatste levensfase”
In samenwerking met: Netwerk Palliatieve Zorg Aalst-Dendermonde-Ninove


Inhoud:
Onze maatschappij bestaat uit personen met diverse etnische en culturele
achtergronden, mensen die verschillende talen spreken, eigen gebruiken en tradities
hanteren en een eigen geloofsbelevenis hebben.
Dit is de nieuwe realiteit van ons dagelijks leven en dit weerspiegelt zich ook in de
zorg: er zijn multiculturele zorgontvangers én multiculturele zorgverleners. Hoe kijken
beide partijen naar elkaar? Welke vaardigheden hebben we nodig om zo efficiënt
mogelijk de meest optimale zorg te kunnen bieden? Wat zijn de struikelblokken? Wat
vraagt het naar attitude?...



Lesgever: Lieve Lenaerts, coördinator van DoorElkaar



Doelgroep : alle hulpverleners vanuit de verschillende zorgsettings
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Datum: 31/05/2018



Locatie: AZ Sint-Blasius, Dendermonde



Aantal deelnemers: 39

3.2.5. Themadag “Palliatieve zorg bij personen met dementie”
In samenwerking met Expertise Centrum Dementie Meander en Netwerk Palliatieve Zorg
Aalst-Dendermonde-Ninove
 Doelstelling en/of behandelde thema’s:
Nadenken wat je wil en niet meer wil wanneer je jouw wensen niet langer kan
uitdrukken, jezelf informeren, beslissingen nemen, tijdig hierover spreken met jouw
omgeving, het is geen evidente opgave wanneer er sprake is van dementie. Aan de
hand van het wettelijk kader willen we de deelnemers informeren over de troeven en
hindernissen van vroegtijdige zorgplanning. We staan stil bij de beleving van de
persoon met dementie alsook van mantelzorgers en zorgverleners en gaan samen
op zoek naar een manier om tot weloverwogen beslissingen te komen. Na het
theoretische gedeelte wordt er plaats gemaakt voor ethische reflectie en good
practice casuïstiek.


Lesgevers: Mr. Kathleen Van Cauter, Wim Duran en Philippe Helaers



Doelgroep:
Referente functies personen met dementie, palliatieve zorg en geïnteresseerde
zorgverleners in thuiszorg, woonzorgcentra, ziekenhuizen, diensten maatschappelijk
werk, thuiszorgdiensten, CRA-artsen, …



Datum opleiding: 15/10/2018



Locatie: Sportcentrum Schotte, Erembodegem



Aantal deelnemers: 48

3.2.6. 2-daagse verdiepingsmodule ”Aromatherapie”
In samenwerking met Netwerk Palliatieve Zorg Aalst-Dendermonde-Ninove
 Doelstelling en/of behandelde thema’s:
Het gebruik van essentiële oliën en hydrolaten levert een belangrijke en
waardevolle bijdrage aan het comfort van de zorgontvanger, palliatieve patiënt,
personen met dementie, met een beperking en eveneens aan de
zorgverstrekker.
Complementaire zorg is het uitgangspunt en alle deelaspecten van zorg komen
aan bod: aromazorg voor fysieke problemen, psychische en spirituele
begeleiding en sociale ondersteuning. Dit wordt toegelicht aan de hand van
casusbesprekingen en onderbouwd met veel praktijk. Ook de praktische
implementatie van aromazorg in de keuze voor comfortzorg wordt besproken.
Deze interactieve vorming reikt velerlei tools aan en is vooral gericht op integratie
Netwerk Palliatieve Zorg Waasland
Palliatief Netwerk - Samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg
Jaarverslag 2018
pag. 33

ervan in het huidige werkveld, bewust van de problematiek “tijd en geld”.


Lesgever: Veerle Waterschoot



Doelgroep:
Zorgverleners uit de verschillende palliatieve settings in de thuis- en
thuisvervangende zorg en in de ziekenhuizen



Datum opleiding: 22/10 en 24/10/2018



Locatie: Vergaderhuis de Wallekant, Lebbeke



Aantal deelnemers: 13

3.2.7. Basiscursus palliatieve zorg voor vrijwilligers
In samenwerking met de 3 andere Oost-Vlaamse netwerken palliatieve zorg
 Doelstelling en/of behandelde thema’s:
- Verwerven van basiskennis m.b.t. palliatieve zorg
- Verwerven van basisvaardigheden in het omgaan met patiënt en familie
- Attitudevorming en bewustwording van eigen houding tegenover sterven, verlies
en rouw.
 Programma:
Dag
Dag 1

Datum
6/11/2018

Dag 2

13/11/2018

Dag 3

20/11/2018

Thema
- Historiek en pijlers in palliatieve zorg,
palliatieve zorgsettings en zorgplanning
- “Totale pijn”, pijnbeleid in palliatieve
zorg, behandeling vaak voorkomende
symptomen, comfortzorg
Communicatie, een goede luisteraar laat
de ander spreken + Communicatie,
moeilijke zaken bespreekbaar maken
- Afscheid en spirituele pijn, rouw en
rouwzorg
- Deontologie,
privacy
en
beroepsgeheim
- Evaluatie opleiding

Docent
Lucie Cannie
Conny Vervynck

Nancy Criel

Lucie Cannie
Nancy Criel
Lucie Cannie



Lesgever(s) : Palliatief deskundigen uit PE, MBE en NPZ



Doelgroep : Niet-professionelen die zich als vrijwilliger willen engageren binnen een
palliatieve zorgsetting (PZE, MBE, PST, woonzorgcentrum, dagcentrum). Er is een
instroom vanuit Oost-Vlaanderen.



Duur opleiding: 18u



Aantal deelnemers: 16, 4 deelnemers voor palliatieve thuiszorg Waasland
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3.2.8. 4-daagse verdiepingsmodule ”Pijn- en symptoomcontrole”
In samenwerking met Netwerk Palliatieve Zorg Aalst-Dendermonde-Ninove
 Doelstelling en/of behandelde thema’s:
Verwerven van kennis
- Kort opfrissen van de begrippen “totaalzorg” en “totale pijn”
- Richtlijn pijn www.pallialine.be
- Uitdiepen
van
de
basisprincipes
van
pijnbehandeling
en
symptoombehandeling waaronder:
o het verwerven van kennis over de soorten van pijn
o het verdiepen in het (samen)gebruik, afmeten en toedienen van
medicatie conform de pijnladderprincipes
o weten welke toepasbare pijnschalen er bestaan
o kennen van de verschillende vormen van discomfort en de mogelijke
behandelingen
o kennen van de technische mogelijkheden binnen de pijn- en
symptoombehandeling
- Richtlijn palliatieve sedatie www.pallialine.be
Basisvaardigheden
- Leren interpreteren en gebruiken van pijnschalen
- Leren omrekeningen maken bij pijnmedicatie
- Mogelijke combinaties van medicatie leren hanteren
- Herkennen van oorzaken van symptomen en de samenhang hierin
- Preventief leren optreden ten aanzien van pijn en symptomen
- Leren werken met de medicatiepomp
- Een efficiënte communicatie ontwikkelen in het overleg met arts en alle
betrokkenen
Attitudevorming
- Bouwen aan een attitude van overleg: interdisciplinair werken vs. solo werken
- Vlot kunnen omgaan met de overgang van cure naar care
- Alert observeren en beluisteren van de bewoner en zijn omgeving
- Bewust worden van het moeilijke evenwicht in subjectieve beleving en
objectiviteit als hulpverlener
- Bewust zijn van eigen grenzen naar medicatiebeleid


Lesgever: Mimmie Wouters



Doelgroep:
Alle zorgverleners die minstens reeds de basisopleiding palliatieve
zorg gevolgd hebben, zo ook referentverpleegkundigen die graag een opfrissing
wensen.
Geïnteresseerden die nog géén basisopleiding gevolgd hebben, kunnen eventueel
in overleg met de vormingsverantwoordelijke toegelaten worden.



Datum opleiding: 30/11/2018 (en 7/09, 5/10, 9/11/2017)



Locatie: Woonzorgcentrum Aqua Vitae, Gijzegem
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Aantal deelnemers: 8

3.3.

Opleidingen op maat

3.3.1.






Palliatieve zorg en complexe zorgsituaties (4u)
In samenwerking met: OCMW Sint-Niklaas
Lesgever: Martine Dieleman
Doelgroep en organisatie: zorgkundigen OCMW Sint-Niklaas
Datum: 10/01/2018
Aantal deelnemers: 20

3.3.2.






Update pijnmedicatie (2u)
In samenwerking met: Verpleging aan Huis
Lesgever: Martine Dieleman
Doelgroep en organisatie: zelfstandig thuisverpleegkundigen
Datum: 16/01/2018
Aantal deelnemers: 22

3.3.3.






Kennismaking palliatieve zorg (3,5u)
In samenwerking met: Bond Moyson Oost-Vlaanderen
Lesgever: Tine Smet
Doelgroep en organisatie: verzorgenden Bond Moyson
Datum: 24/04/2018
Aantal deelnemers: 10

3.3.4.




Vroegtijdige zorgplanning (7,5u)
In samenwerking met: Samen Ouder vzw (fusie van woonzorgcentra)
Lesgever: Karina Pieters
Doelgroep en organisatie: verpleegkundigen en zorgkundigen van WZC Het Hof,
WZC Heilig Hart en WZC Grootenbosch
 Data: 5 – 9 en 15/03/2018
 Aantal deelnemers: 16 – 24 – 22

3.3.5.






Palli-Anders Spel (3u)
In samenwerking met: OCMW Sint-Niklaas
Lesgever: Philippe Helaers
Doelgroep en organisatie: kerngroep palliatieve zorg WZC OCMW Sint-Niklaas
Datum: 28/05/2018
Aantal deelnemers: 16

3.3.6.




Vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg (8u)
In samenwerking met: OCMW Beveren
Lesgever: Karina Pieters en Tine Smet
Doelgroep en organisatie: verpleegkundigen en zorgkundigen van WZC’s OCMW
Beveren
 Data: 25/09/2018 (voormiddag en namiddag), 2 en 16/10/2018
 Aantal deelnemers: 9 – 12 – 6 – 15

3.3.7. Navorming rouwkoffer (1,5u)
 In samenwerking met: scholen uit Sint-Niklaas
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 Lesgevers: Demelza Colman en Philippe Helaers
 Doelgroep en organisatie: leerkrachten kleuterschool, lagere scholen en secundaire
school
 Datum: 3/10/2018
 Aantal deelnemers: 8
3.3.8.






Wegwijs in palliatieve zorg (4u)
In samenwerking met: Familiezorg Oost-Vlaanderen
Lesgevers: Demelza Colman en Martine Dieleman
Doelgroep en organisatie: verzorgenden Familiezorg Oost-Vlaanderen
Datum: 23/10/2018
Aantal deelnemers: 10

3.3.9.






Introductie palliatieve zorg (2u)
In samenwerking met: OCMW Sint-Niklaas
Lesgevers: Demelza Colman
Doelgroep en organisatie: polyvalent verzorgenden OCMW Sint-Niklaas
Datum: 20/11/2018
Aantal deelnemers: 12

3.3.10. Palli-Anders Spel (12u)
 In samenwerking met: OCMW Stekene
 Lesgever: Philippe Helaers
 Doelgroep en organisatie: medewerkers WZC OCMW Stekene
 Data: 13 en 20/11 en 4 en 11/12/2018
 Aantal deelnemers: 12 – 10 – 10 - 10
3.3.11. Vroegtijdige zorgplanning – pijncontrole – symptoomcontrole en verlies- en
rouwbegeleiding (12u)
 In samenwerking met: OCMW Lokeren – Zorgbedrijf Sakura
 Lesgever: Marc Aerts – Martine Dieleman – Tine Smet en Philippe Helaers
 Doelgroep en organisatie: verpleegkundigen en zorgkundigen WZC’s Zorgbedrijf
Sakura
 Datum: 13 – 20 en 26/11 en 20/12/2018
 Aantal deelnemers: 7 – 16 – 16 - 12

3.4.

Andere

3.4.1. Wetenschappelijk onderzoek


Deelname aan onderzoek “Integrate”, een grootschalig onderzoek van de integratie
van palliatieve zorg in de Vlaamse gezondheidszorg met als focus de samenwerking
tussen woonzorgcentra, de thuiszorg en de ziekenhuizen.



Dr. Johan Van den Eynde - Phenobarbital
- Dr. Johan Van den Eynde en de MBE krijgen vaak vragen rond het gebruik van
Phenobarbital bij palliatieve sedatie. Hij en het netwerk hebben daar goede
ervaringen mee voor diepe continue sedatie (vb. minder ontwaken).
- Voorlopig registreert enkel nog maar de MBE systematisch de sedatie-data. De
vraag van andere MBE’s naar Phenobarbital neemt echter voortdurend toe, wegens
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het niet meer ter beschikking zijn van Dormicum en onvoldoende beschikbaarheid
van Midazolam.

3.4.2. Informatieverstrekking aan studenten
Regelmatig bereiken ons telefonisch of per mail vragen van studenten naar informatie
omtrent de algemene werking van het netwerk en/of van de palliatieve thuiszorgequipe.
Deze vragen worden telefonisch of per mail beantwoord en vaak wordt een
informatiepakket opgestuurd. Enkele voorbeelden:
 Vraag bachelor student voor invullen van enquête
 Vraag student bachelor in de verpleegkunde naar informatie palliatieve zorg
 Vraag student opleiding zorgkundige naar informatie wilsverklaring
 Vraag van student middelbaar die voor het vak godsdienst een eindwerk moet
maken met als thema “palliatieve zorg”
In een aantal situaties wordt een interview afgesproken. Mogelijke vragen in dit interview
kunnen zijn:
 Waarom heeft u voor palliatieve zorg gekozen?
 Wat betekent palliatieve zorg voor u?
 Wat is zoal belangrijk als je palliatieve zorg toepast op een patiënt?
 Vraag naar literatuur omtrent palliatieve zorg

3.4.3. Educatief materiaal
Het netwerk biedt scholen, andere organisaties (vb. jeugdbewegingen) of ouders de
mogelijkheid gratis om een “rouwkoffer” uit te lenen, dat speel- en leesmateriaal bevat
waarmee individueel of in groep aan de slag kan worden gegaan. Onze “oude” rouwkoffer
werd samengesteld in de jaren ’90 en was aan een opfrisbeurt toe. Omwille van de grote
verschillen in materiaal per leeftijdsgroep opteerden we hierbij om afzonderlijke rouwkoffers
aan te bieden per leeftijdscategorie: kleuters, leeftijd basisschool en leeftijd secundair. We
bieden nu eveneens materiaal aan voor kinderen met een beperking, dat op vraag aan de
rouwkoffer kan worden toegevoegd. De nieuwe rouwkoffers werden in 2017 samengesteld.
In 2018 zijn de rouwkoffers worden voorgesteld aan scholen, CLB’s en andere organisaties
via het verspreiden van folders. Op vraag kunnen de folders en de materialen worden
voorgesteld in de organisaties.
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4.

Vrijwilligerswerk

4.1.

Vrijwilligerswerk van het netwerk palliatieve zorg

4.1.1. Profiel van de vrijwilligers


Aantal vrijwilligers actief in 2018: 22
Aantal vrijwilligers gestopt: 2
Aantal vrijwilligers gestart: 0
setting
vrijwilligers actief in de thuiszorg
vrijwilligers actief in het ziekenhuis
vrijwilligers actief op de palliatieve eenheid



aantal
22
0
0

Geslacht van de vrijwilligers

man
vrouw
totaal

aantal per setting
TZ
ZH
4
18
22

totaal
PZE

…
4
18
22
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Leeftijd van de vrijwilligers
leeftijdscategorie aantal per setting
TZ
ZH
< 18 jaar
0
18-25 jaar
0
26-50 jaar
0
51-65 jaar
12
> 65 jaar
10
totaal
22



totaal
…

PZE

0
0
0
12
10
22

Aantal uren vrijwilligerswerk per vrijwilliger
aantal uren vrijwilligerswerk aantal per setting
TZ
ZH
PE
<1u
2
1-5 u
19
6-10 u
1
11-15 u
0
> 15 u
0
totaal
22
totaal bezoeken
totaal uren 2018

94
299 uren

totaal
…
2
19
1
0
0
22

94
Gemiddeld 3u per bezoek

4.1.2. Rekrutering
In regio Waasland doen wij geen gerichte werving. Kandidaat-vrijwilligers bieden zich
spontaan aan via telefoon of e-mail.

4.1.3. Selectie
Op basis hiervan nemen wij contact op en nodigen we de kandidaten uit voor een
persoonlijk gesprek. Dit gesprek wordt geleid door Karina Pieters (vanaf oktober Marc
Aerts), algemeen coördinator, Indien er twijfels zijn m.b.t. de kandidatuur, worden de
kandidaten nogmaals uitgenodigd voor een gesprek met Philippe Helaers, klinisch
psycholoog. In een verkennend gesprek peilen we naar motivatie, attitude,
beschikbaarheid, bereikbaarheid en engagement, niet enkel in functie van
patiëntenbezoeken maar ook inzake intervisie en vormingen.
 Aantal kandidaten dat zich heeft aangeboden: 6
 Gesprekken met kandidaten: 5
 Aantal weerhouden kandidaten: 3

4.1.4. Basisopleiding
Kandidaten kunnen pas ingezet worden wanneer zij de basisopleiding voor kandidaatvrijwilligers hebben gevolgd. Onze ervaring leert ons dat de kandidaten tijdens de opleiding
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geconfronteerd worden met zaken/emoties waarvan ze zich nog niet bewust waren.
Palliatieve thuiszorg wordt steeds complexer en daarom vinden we het belangrijk dat
kandidaat-vrijwilligers goed geïnformeerd worden en zich om de juiste redenen engageren.
Na de opleiding wordt een evaluatiegesprek gehouden en wie wenst, kan een stage
doorlopen op de palliatieve eenheid. Daarna kan de vrijwilliger ingezet worden in de
thuiszorg of beslissen om toch op de palliatieve eenheid te starten als vrijwilliger.
Meer informatie m.b.t. doelstelling en programma van deze basisopleiding kunt u
terugvinden in 3.2.3.
Vanwege Netwerk Palliatieve Zorg Waasland volgden 3 kandidaat-vrijwilligers de
basisopleiding in 2018. Met deze kandidaten vond achteraf een evaluatiegesprek m.b.t
deze opleiding plaats. Twee van deze kandidaten zijn in 2018 gestart als vrijwilliger. In
overleg met de andere kandidaat werd besloten zich voorlopig niet te engageren als
vrijwilliger in de palliatieve thuiszorg.

4.1.5. Opvolging van de vrijwilligers


Individuele opvolging
De centrale aanspreekfiguur voor de vrijwilligers is de palliatief verpleegkundige.
Een vrijwilliger kan te allen tijde een gesprek aanvragen met psycholoog en/of
coördinator.
Individuele gesprekken in 2018:
- Overleg van algemeen coördinator met bestuursvrijwilliger (waarnemend
ondervoorzitter)
- Overleg van algemeen coördinator en MBE-verpleegkundige met vrijwilliger
i.v.m. langdurige inzet bij chronische situatie
- Overlegmomenten van algemeen coördinator met vrijwilliger om verderzetting
engagement / time out te bespreken
- Overleg van algemeen coördinator en MBE-verpleegkundige na afronding
vrijwilligersinzet in moeilijke patiëntbegeleiding



Intervisie
- Doelstelling van de intervisie:
De intervisie is een gemeenschappelijk leermoment ter ondersteuning van
het functioneren binnen het palliatieve werkveld. Alle vrijwilligers – al of niet
ingezet – worden verwacht op deze intervisies; we streven hier naar
maximale aanwezigheid.
- Periodiciteit en duur: Er worden 10 intervisiemomenten aangeboden
maandelijks uitgezonderd zomermaanden. De intervisies vonden afwisselend
plaats op dinsdagavond en donderdagavond.
- Begeleiding: Philippe Helaers, klinisch psycholoog en in aanwezigheid van
een verpleegkundige palliatieve zorg
-

Behandelde onderwerpen:
 Euthanasie
 Sedatie
 Het eerste contact: uitwisseling van ervaringen
 Ervaringsrondje
 Casuïstiek
 Wanneer stopt een begeleiding?
 Thema's uit gevolgde vormingen worden verder uitgediept
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 Hoe ga ik om met patiënt als er weinig tot geen verbale communicatie
mogelijke is?
 Beroepsgeheim, wat deel je met de vrijwilligers en is relevant voor de
intervisie?
 Hoe kan je een eerste huisbezoek voorbereiden?
- Aantal deelnemers: Er waren gemiddeld 7 vrijwilligers aanwezig op de 10
intervisies die plaatsvonden in 2018.
 Verwendag
Op 05/10/2018 werden onze vrijwilligers naar jaarlijkse gewoonte in de bloemetjes
gezet. Er genoten 12 vrijwilligers van een etentje, waarnaast ook aandacht werd
besteed aan het vormend aspect (zie 4.1.6).

4.1.6. Navorming




Individueel gevolgde externe navormingsactiviteiten:
Vlaams Congres te Cultuurhuis De Warande, Turnhout
 Thema: “Palliatieve zorg gaat voor (g)oud!”
 Organisatie door Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
Netwerken Antwerpen, Mechelen, Turnhout en Wuustwezel
 Deelnemers: 3 vrijwilligers

en

Interne navormingsactiviteiten:
“Euthanasie” door Philippe Helaers
 Naar aanleiding van verwendag voor vrijwilligers
 Bespreken van de wettekst euthanasie en de vragen die eruit
voortvloeien in een interactief vormingsmoment.
 Datum: 05/10/2018
 Deelnemers: 9

4.1.7. Inspraak en overleg


Algemene Vergadering Netwerk Palliatieve Zorg Waasland
Algemene Vergadering Vrijwilligerswerk Palliatieve Zorg Waasland
- Doelstelling: zie statuten
- Leden:
zie I Organisatiestructuur en interne werking, 3. Bestuursorganen, 3.1.
Algemene Vergadering
- Bijeenkomsten:
zie I Organisatiestructuur en interne werking, 3. Bestuursorganen, 3.1.
Algemene Vergadering
- Behandelde onderwerpen:
zie I Organisatiestructuur en interne werking, 3. Bestuursorganen, 3.1.
Algemene Vergadering



Raad van Bestuur Netwerk Palliatieve Zorg Waasland
Raad van Bestuur Vrijwilligerswerk Palliatieve Zorg Waasland
- Doelstelling: zie statuten
- Leden:
zie I Organisatiestructuur en interne werking, 3. Bestuursorganen, 3.2. Raad
van Bestuur
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-



Bijeenkomsten:
zie I Organisatiestructuur en interne werking, 3. Bestuursorganen, 3.2. Raad
van Bestuur
Behandelde onderwerpen:
zie I Organisatiestructuur en interne werking, 3. Bestuursorganen, 3.2. Raad
van Bestuur

Dagelijks Bestuur Netwerk Palliatieve Zorg Waasland
Dagelijks Bestuur Vrijwilligerswerk Palliatieve Zorg Waasland
- Doelstelling: zie statuten
- Leden:
zie I Organisatiestructuur en interne werking, 3. Bestuursorganen, 3.3.
Dagelijks Bestuur
- Bijeenkomsten:
zie I Organisatiestructuur en interne werking, 3. Bestuursorganen, 3.3.
Dagelijks Bestuur
- Behandelde onderwerpen:
zie I Organisatiestructuur en interne werking, 3. Bestuursorganen, 3.3.
Dagelijks Bestuur

Vrijwilligers hebben een adviserende stem in de bestuursorganen; Caty Sergeant heeft een
mandaat vanuit de vrijwilligers.
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III.

Actieplan 2019

2019 wordt een overgangsjaar. En dat in vele opzichten.
Primaire doelstelling is dat de rust in de organisatie terugkeert. Dat wordt een niet te
onderschatten uitdaging nadat een administratieve fout, vastgesteld in 2017, leidde tot een
crisis in 2018. In de aanpak en de communicatie rond de rechtzetting van deze fout werden
fouten gemaakt en bijgevolg ook diepe wonden geslagen, met vaak ook – terechte –
emotionele reacties. Hier dient opgemerkt dat de medewerkers hun bekommernis en
professionele zorg voor de patiënt en zijn omgeving te allen tijde bleven behouden.
Na het ontslag van de administratief medewerker en de algemeen coördinator eind 2018,
en de klinisch psycholoog in het voorjaar 2019 moeten de vervangers kansen krijgen om
zich te integreren in de organisatie die nu meer dan 23 jaar bestaat.
Bijzondere aandacht moet gaan naar de groep van vrijwilligers die met veel vragen en
emoties achter bleven naar aanleiding van het vertrek van zeer gewaardeerde
medewerkers.
De communicatie tussen bestuur en medewerkers zal van cruciaal belang zijn om het
aangetaste vertrouwen te herstellen. De gemaakte fouten moeten leiden tot het opzetten
van oprechte en regelmatige overlegmomenten waarbij de medewerkers zich gehoord en
erkend weten, en waarbij het bestuur genomen beslissingen kan toelichten.
Een tweede doelstelling zal zijn het op punt stellen van de samenstelling van de
bestuursorganen. De samenstelling van de Algemene Vergadering zoals uitgewerkt bij de
oprichting van de organisatie is aan evaluatie toe. Het zorglandschap is immers gewijzigd
met bv. de integratie van de OCMW’s in de gemeenten, fusies onder de woonzorgcentra en
een grotere groep van zelfstandig verpleegkundigen. In de aanpak van de crisis is gebleken
dat op het niveau van het Dagelijks Bestuur een afspiegeling van meer disciplines en
zorgsettings een meerwaarde zou zijn.
Een derde prioriteit wordt de visie rond rouwzorg. De najaar crisis toonde aan dat aandacht
voor verlies en rouw in hoge mate verankerd zijn in de zorgverlening die door de palliatieve
thuiszorgequipe wordt aangeboden. Om niet met haar traditie en haar aanbod te breken zal
onderzocht worden hoe een kleine equipe met schaarse middelen aandacht voor rouwzorg
kan blijven opnemen bv. met meer ondersteuning vanuit de groep vrijwilligers.
Uiteraard wil het netwerk de komende jaren de samenwerking met vele partners en de
ondersteuning van vele patiënten en hun omgeving via hun vertrouwde zorgverleners
verder zetten en nog beter uitbouwen. Netwerk en palliatieve thuiszorgequipe streven
ernaar dat patiënten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven en ook thuis kunnen sterven.
Door een goede communicatie met en ondersteuning van mantelzorgers kunnen patiënten
langer thuis blijven. Op deze manier versterken we de sociale omgeving en houdt de
patiënt de regie in handen en wordt de zelfredzaamheid en samenredzaamheid vergroot.
Uitdaging hierbij wordt de veel besproken schaalvergroting. De eerstelijnszones liggen vast,
de regionale zorgzones liggen voor. In de overgangsperiode worden werking en middelen
door de Vlaamse Overheid gegarandeerd in de “as is-situatie”. Naar de toekomst toe willen
we met hen volop meedenken aan een wensbare en werkbare “to be-situatie”.
Het netwerk zal groot belang blijven hechten aan een correcte en transparante
communicatie met sponsors zoals Kom op tegen Kanker, serviceclubs, lokale besturen en
privéinitiatieven ter ondersteuning van onze organisatie. Dit netwerk van gulle gevers (dat
we hopelijk nog kunnen uitbreiden) is niet alleen broodnodig om de eindjes aan elkaar te
knopen, maar levert nog iets extra op waarmee patiënt en zijn omgeving een hart onder de
riem kan gestoken worden. Denk daarbij aan een deugddoende relaxatiemassage van
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patiënt of zijn mantelzorger of het schenken van een schatkistje (rouwzorgkoffertje) aan het
kind van de overleden patiënt.
Het netwerk tracht op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen palliatieve zorg en
zorgt ervoor dat nieuwigheden hun weg vinden naar de werkvloer: naar het eigen team,
naar samenwerkende partners maar ook naar patiënten, familie en mantelzorgers.
Organisaties die veranderingen willen doorvoeren zullen verder worden ondersteund: welke
zorg is er reeds aanwezig en wat zijn de noden op het vlak van palliatieve zorg?
In samenwerking met de ons omringende palliatieve netwerken en andere partners bv.
expertisecentrum dementie bieden we een brede vorming aan, bestaande uit een open
aanbod en in-house opleidingen, gericht op zowel basiswerkers als referentiepersonen.
Hier ligt een uitdaging om de samenwerking met hogescholen in onze regio aan te halen en
resultaten uit onderzoek en studie beter te implementeren.
Referentiepersonen zijn ook welkom in werkgroepen zoals bv. de werkgroep referentiepersonen palliatieve zorg in woonzorgcentra en psychiatrische verzorgingstehuizen waarin
uitwisselen, leren van elkaar en informatieoverdracht centraal staan.
Informeren en sensibiliseren van de bevolking zijn onlosmakelijk aan de netwerkopdracht
verbonden. Levenseindezorg waarin zowel vroegtijdige zorgplanning, (medische)
beslissingen aan het levenseinde en palliatieve zorg een plaats hebben, dicht bij de
bevolking brengen blijft een uitdaging. Samenwerking met andere palliatieve netwerken en
koepelorganisaties is hier de boodschap.
Tot slot willen we actie ondernemen om onze werking, bereikbaarheid en digitalisering te
optimaliseren. Eind vorig jaar gingen we van start met de toewijzing van patiënten aan vier
zorgregio’s (er zijn 4 palliatief verpleegkundigen) en van thuis uit werken. Dit met als doel
om efficiënter te werken en kosten te besparen. We zullen evalueren hoe patiënten, hun
omgeving en de vertrouwde zorgverleners ons momenteel bereiken en hoe we dit kunnen
verbeteren. Daarnaast willen we bekijken of we niet beter afstappen van het delen van alle
gegevens via een externe server (bureel gebonden) en beter kunnen streven naar het
delen van bestanden via de cloud.
Een bijzonder woord van dank gaat naar de Vlaamse Overheid voor de jarenlange
ondersteuning van palliatief netwerk en samenwerkingsverband.
Een bijzondere plaats in het hart van netwerk en palliatieve thuiszorgequipe heeft Kom op
tegen Kanker dat zich voor 2019 en 2020 opnieuw engageerde om een aantal projecten te
ondersteunen meer bepaald 1) de coördinatie als klein netwerk, 2) bijkomende
ondersteuning voor personeel binnen de palliatieve thuiszorgequipe, 3) vrijwilligerswerking,
4) zorg ethisch handelen binnen de woonzorgcentra en 5) vroegtijdige zorgplanning en
medische beslissingen levenseinde voor bevolking en zorgverleners.
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Bijlage: Schriftelijke overeenkomst
Samenwerkingsverband “Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw”
Rozenlaan 17 bus 2
9111 Belsele

Schriftelijke overeenkomst
In deze overeenkomst worden een aantal aangelegenheden geregeld met het oog op de goede
uitvoering van een samenwerkingsovereenkomst inzake palliatieve verzorging tussen enerzijds het
samenwerkingsverband
“Netwerk
Palliatieve
Zorg
Waasland
vzw”
en
anderzijds
verzorgingsinstellingen en diensten (cf. KB van 19/06/1997 houdende vaststelling van de normen
waaraan een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend, BS
28/06/1997, meer bepaald artikels 7 en 8).
Voor de invulling van deze aangelegenheden zullen we regelmatig verwijzen naar de statuten van
Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw, opgericht op 22/11/1995 en verschenen in de bijlage tot het
Belgisch Staatsblad van 16 mei 1996. (Wijzigingen gepubliceerd in bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 17 september 2002 en van 22 februari 2005). Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw werd
erkend als samenwerkingsverband van 01/08/97 tot 31/12/98 (met weder erkenning van
01/01/99 tot 31/12/2000, van 01/01/2001 tot 31/12/2002, van 01/01/2003 tot 31/12/2006, van
01/01/2007 tot 31/12/2010 en van 01/01/2011 tot 31/12/2014, van 01/01/2014 tot 31/12/2018, en
van 01/01/2019 tot 31/12/2020).
Artikel 1 : Doelstellingen van het samenwerkingsverband
Wij citeren uit het voornoemde KB van 19/06/1997 houdende vaststelling van de normen waaraan
een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend, BS
28/06/1997:

Het samenwerkingsverband heeft tot doel de ontwikkeling van de volgende activiteiten te
bevorderen:
1. informatie en bewustmaking van de bevolking;
2. het bijwerken van de kennis inzake palliatieve zorg van de artsen, verpleegkundigen en
paramedici;
3. coördinatie van de diverse acties, met inbegrip van het vastleggen van
samenwerkingsprotocollen met het oog op een zo groot mogelijke complementariteit
van de instellingen en diensten;
4. raadgeving en logistieke steun om de doeltreffendheid van de geboden acties te
waarborgen evenals de begeleiding van de patiënten,
5. regelmatige evaluatie van de dienstverlening, raming van de behoeften waarin eventueel
nog moet worden voorzien, analyse van de verschillende mogelijkheden om daaraan te
voldoen,
6. de opleiding van vrijwilligerswerk in de palliatieve zorgverlening.
Bij de realisatie van deze doelstellingen wordt de volledige vrijheid van filosofische en religieuze
overtuigingen gewaarborgd.
Voor wat ons samenwerkingsverband betreft, verwijzen we naar de doelstellingen zoals die door het
“Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw” als volgt in de statuten werden opgenomen (zie Titel I:
naam – zetel – doel – duur, artikel 3)

De vereniging heeft tot doel de bevordering van
- de samenwerking en het overleg tussen de thuiszorgdiensten;
- de overdracht tussen de thuiszorgdiensten en de intramurale zorg.
Het netwerk wil dit bereiken door :
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- het ondersteunen van de thuisverzorgingsteams in de begeleiding van terminale patiënten en

hun relatiekring;

- het organiseren van vrijwilligerswerk. Deze activiteit zal verricht worden uit hoofde van de

vereniging en onder haar verantwoordelijkheid, zowel wat betreft opleiding en opvolging, als
wat betreft coördinatie en communicatie met de professionele thuiszorg in al haar geledingen;
- het organiseren van vorming en bijscholing voor professionele en niet-professionele
hulpverleners die betrokken zijn bij palliatieve zorgverstrekking;
- het verstrekken van informatie aan en het sensibiliseren van de bevolking
De vereniging treedt niet in de plaats van de bestaande thuisverzorging.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen. Zij kan inzonderheid
haar medewerking verlenen en deelnemen aan iedere activiteit die met haar doel overeenstemt. Zij
kan in die zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de
opbrengst hiervan besteed wordt aan het doel waarvoor zij werd opgericht.
Hierbij zouden we ter aanvulling willen vermelden dat op 25 juni 1998 Vrijwilligerswerk Palliatieve
Zorg Waasland vzw werd opgericht (Statuten verschenen in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad
van 22 oktober 1998 en wijzigingen gepubliceerd in bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17
september 2002 en van 22 februari 2005). Deze vzw heeft dezelfde stemgerechtigde leden en haar
statuten verschillen van deze van Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw enkel in de doelstellingen
(zie Titel I: naam – zetel – doel – duur, artikel 3)

De vereniging heeft als doel:
- het uitbouwen van een kwaliteitsvolle vrijwilligerswerking voor palliatieve patiënten;
- samenwerking tussen vrijwilligers en professionele thuisverzorgers realiseren en optimaliseren.
De vereniging wil dit bereiken door :
- adequate rekrutering met een goede geografische spreiding;
- uitgebalanceerde introductievorming;
- ondersteuning tijdens de uitoefening van de opdracht als vrijwilliger;
- vorming aan te bieden of te organiseren in functie van de noden van de vrijwilliger;
- overleg met de professionele thuisverzorgers bij de opstart en uitbouw van de werking;
- de noden van de patiënt en zijn/haar mantelzorg correct in te schatten en de geschikte
vrijwilliger in te schakelen.
Artikel 2 : Juridische vorm van het samenwerkingsverband
De juridische vorm van het samenwerkingsverband is een vzw. Netwerk Palliatieve Zorg Waasland
vzw werd eerst in het kader van de Vlaamse regelgeving door de Vlaamse Gemeenschap erkend en
later in het kader van de Federale regelgeving door de Federale overheid als
samenwerkingsverband. We verwijzen hier ook naar de statuten van Netwerk Palliatieve Zorg
Waasland vzw.
2.1. Algemeen
(zie statuten Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw, Titel II: Leden, artikels 5 tot en met 7 en 9 tot
en met 10)

Het aantal leden is onbeperkt maar moet tenminste drie bedragen. De oprichters zijn de eerste
effectieve leden. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het
lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan
de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op
de zetel van de vereniging wordt bijgehouden. De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve
leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van
de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de algemene vergadering. De rechten en verplichtingen van
de toegetreden leden worden ingeschreven in een huishoudelijk reglement.
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Als lid kan tot de vereniging toetreden, ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de
algemene vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van bestuur. Het
verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van
de raad van bestuur. Met de term “lid” in deze statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de
effectieve leden.
De leden met rechtspersoonlijkheid vaardigen een vertegenwoordiger af. Deze vertegenwoordiger
kan zich laten vervangen door een andere vertegenwoordiger van dezelfde vereniging of organisatie.
Iedere vertegenwoordiger zal bij het beëindigen van zijn/haar mandaat, binnen zijn/haar
organisatie, automatisch en zonder aanvaarding door de raad van bestuur, vervangen worden door
een opvolger, mits schriftelijke kennisgeving.
De raad van bestuur kan, onder door haar te bepalen voorwaarden, ook andere personen als
ereleden, beschermleden, steunende of adviserende leden tot de vereniging toelaten. Deze worden
beschouwd als toegetreden leden. Hun rechten en plichten zijn vermeld in het huishoudelijk
reglement.
Elk lid kan ten allen tijde uit de vereniging treden. Het ontslag moet bij aangetekend schrijven aan
de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van
vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen
gedane opbrengsten vorderen. In geen geval kan het uittredend of uitgesloten lid of kunnen
rechthebbenden van een overleden lid mededeling of een kopie van rekeningen, verzegeling van
goederen van de vereniging of het opmaken van een inventaris vorderen.

de
of
de
de

2.2. Raad van Bestuur
(zie statuten Netwerk Palliatieve Zorg Waasland, titel III: De Raad van Bestuur, artikels 11 tot en
met 20)

De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur van tenminste drie leden die lid zijn van de
vereniging. Indien de algemene vergadering slechts drie leden telt, bestaat de raad van bestuur uit
slechts twee personen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal
leden van de algemene vergadering.
Door de bestuurders worden geen persoonlijke verplichtingen aangegaan omwille van hun mandaat;
hun aansprakelijkheid is beperkt tot het vervullen van de gegeven opdracht.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar, doch zijn opnieuw herkiesbaar.
Tussentijds benoemde bestuurders zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering met een gewone meerderheid
ongeacht het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden en dit op voorstel van ten minste
één lid. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van
de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en
moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de algemene vergadering, door vrijwillig
ontslag, door het verstrijken van het mandaat (in voorkomend geval), door overlijden of ingeval van
wettelijke onbekwaamheid. De afzetting door de algemene vergadering wordt beslist bij gewone
meerderheid van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden. Het moet evenwel
uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de algemene vergadering. Een bestuurder die
vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat
onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimum aantal bestuurders onder het statutaire minimum
is gedaald. In dit geval, moet de raad van bestuur binnen de twee maanden de algemene
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vergadering bijeenroepen, welke in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en
hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen. De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de
benoeming van de bestuurders moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van
koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt
worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte.
Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de Wet
aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder, in alle
rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. De raad van bestuur
benoemt en ontslaat de leden van het personeel en bepaalt hun bezoldigingen. Hij oefent zijn
bevoegdheden uit als college en kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter of de stem van diegene die hem vervangt,
doorslaggevend.
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders. De
vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of
afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de ondervoorzitter en bij diens afwezigheid door
de oudste van de aanwezige bestuurders.
De algemene vergadering dd. 04/06/2010 heeft wijziging van artikel 17 in de Statuten goedgekeurd:
artikel 17: Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de
voorzitter en de secretaris en dienen ingeschreven te worden in een daartoe bestemd register. De
algemene vergadering keurt goed om de notulen als ondertekend te beschouwen bij
goedkeuring van het verslag de volgende vergadering.
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig
oordeelt.
De voorzitter en bij diens afwezigheid een bestuurder door hem gemachtigd, samen met een tweede
bestuurder, zijn bevoegd ten voorlopige of definitieve titel, de vrijgevigheden te aanvaarden die aan
de vereniging worden gedaan en alle nodige formaliteiten te vervullen voor de verkrijging ervan. De
raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een afgevaardigde bestuurder of directeur
benoemen, die met het dagelijks bestuur wordt belast. Deze verzorgt de lopende zaken en de
dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der
Postchecks, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken
van enig besluit of van enige machtiging.
Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid, VZW
De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden voor bepaalde handelingen en taken op zijn
verantwoordelijkheid overdragen aan één van de bestuurders of aan een ander persoon, die al dan
niet lid is van de vereniging. De Raad van bestuur kan uit zijn bestuurders een voorzitter, een
ondervoorzitter, een secretaris, een schatbewaarder en elke functie die voor de goede werking van
de vereniging noodzakelijk is, kiezen.
Hun benoeming gebeurt door de raad van bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig
beslist indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door de gemachtigde zelf door een schriftelijk ontslag in te dienen bij de raad
van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist
indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad
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van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis
gebracht worden van de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de
vereniging te vertegenwoordigen, moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van
koophandel en moeten binnen de dertig dagen na de neerlegging (bij uittreksel) bekendgemaakt
worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden
afzonderlijk of gezamenlijk uit.
De samenstelling van de Raad van Bestuur van Netwerk Palliatieve Zorg Waasland berust op de
principes van pluralisme en multidisciplinariteit. De mandaten zijn verdeeld over de thuiszorg en de
intramurale zorg. Er is eveneens een vertegenwoordiging van de vrijwilligers (zonder stemrecht).
Huidige verdeling van de mandaten (na Algemene Vergadering van 19/03/2015):
eerstelijnsgezondheidszorg (8), intramurale zorg (4), vrijwilligers (2 niet-stemgerechtigd).
Huidige samenstelling van de Raad van Bestuur: zie in deze schriftelijke overeenkomst onder Artikel
6: Het Comité.
2.3. Dagelijks Bestuur
(zie statuten Netwerk Palliatieve Zorg Waasland, Titel III: De Raad van Bestuur, artikel 21 “Personen
belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13 bis, 1°lid, W VZW)

De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen. Hun benoeming gebeurt door de raad van
bestuur bij gewone meerderheid, die hieromtrent geldig beslist indien de meerderheid van de
bestuurders aanwezig is.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis door een lid van het dagelijks bestuur zelf door een schriftelijk ontslag in te
dienen bij de raad van bestuur
b) door afzetting door de raad van bestuur bij gewone meerderheid die hieromtrent geldig beslist
indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is. De beslissing hieromtrent door de raad
van bestuur moet evenwel binnen de zeven kalenderdagen bij aangetekend schrijven ter kennis
gebracht worden van de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen van het dagelijks
bestuur moeten neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel en moeten
binnen de dertig dagen na de neerlegging bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het
Belgisch Staatsblad.
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds
genomen in collegiaal overleg.
2.4. Algemene vergadering
(zie statuten Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw, Titel IV: Algemene Vergadering, artikels 22 tot
en met 33)

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden, en wordt voorgezeten door de
voorzitter van de raad van bestuur, door de ondervoorzitter of door oudste van de aanwezige
bestuurders. Een lid kan zich echter door een ander lid op de algemene vergadering laten
vertegenwoordigen. Een lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen. Elk lid beschikt
slechts over één stem op de algemene vergadering.
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:
- het wijzigen van de statuten,
- de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
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-

de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval
een bezoldiging wordt toegekend,
de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
de benoeming en de uitsluiting van een lid van de vereniging,
de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
evaluatie van de bereikte doelstellingen,
alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

De algemene vergadering wordt geldig bijeengeroepen door de raad van bestuur of door de
voorzitter telkens als het doel van de vereniging zulks vereist. Zij moet tenminste eenmaal per jaar
worden bijeengeroepen voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de
begroting van het komend jaar. De algemene vergadering wordt gehouden binnen de zes maanden
na afsluitingsdatum van het boekjaar. De raad van bestuur is bovendien verplicht de algemene
vergadering samen te roepen wanneer 1/5 van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de
raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn
vermeld. In dit geval is de Raad van Bestuur verplicht de algemene vergadering samen te roepen
binnen de 15 werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.
De oproepingen tot de algemene vergadering moeten om geldig te zijn, ondertekend worden door
de voorzitter of twee bestuurders. Alle effectieve leden moeten worden opgeroepen per gewone
brief of per aangetekende brief of per mail en dit tenminste acht werkdagen voor de vergadering.
De oproepingsbrief die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda die wordt
vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door 1/20
van de effectieve leden moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet
uiteraard door het 1/20 van de leden ondertekend zijn en tenminste twee werkdagen voor de
vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur overhandigd zijn. Over onderwerpen die niet
op de agenda staan, kan niet geldig worden gestemd.
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en
vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Voor andere dan
de gewone jaarlijkse vergadering is een aanwezigheid of vertegenwoordiging van de helft van de
leden vereist. Wanneer dit niet het geval is, zal er een tweede vergadering worden bijeengeroepen
die kan besluiten en beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De
tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de eerste vergadering
worden gehouden.
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten indien die wijziging gedetailleerd op de
agenda is vermeld en indien 2/3 van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit
aantal niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen zoals door deze
statuten is bepaald en waarop deze vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het
aantal aanwezigen. Deze tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen volgend op de
eerste vergadering worden gehouden. Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van
2/3 der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede algemene
vergadering. Tot wijziging van het doel van de vereniging kan slechts met een meerderheid van 4/5
van de stemmen worden besloten. Van iedere statutenwijziging zullen de wijzigingen en de volledig
gecoördineerde statuten na deze wijziging neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van
koophandel. Binnen de 30 dagen na de neerlegging
dient de wijziging (bij uittreksel)
bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging worden dezelfde regels als deze beschreven voor het
wijzigen van het doel der vereniging vereist.
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Een meerderheid van 2/3 der stemmen is vereist voor het uitsluiten van een lid. Bij uitsluiting van
een lid moet dit punt eveneens op de agenda voorkomen en moet het lid worden uitgenodigd om in
zijn verdediging te kunnen voorzien.
1. Vraag wijziging statuten: goedgekeurd door algemene vergadering 04/06/2010
Artikel 17:
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de
secretaris en dienen ingeschreven te worden in een daartoe bestemd register.
Goedkeuring door algemene vergadering om de notulen als ondertekend te beschouwen bij
goedkeuring op volgende vergadering.
Alle notulen worden bijgehouden op de zetel van de vereniging en kunnen door leden en
belanghebbende derden worden ingezien of ze kunnen uittreksels vragen.
Bij de oprichting waren er 33 effectieve leden in de Algemene Vergadering. Elke beroepsgroep en
elke zorgsetting komen hierbij aan bod. Momenteel zijn er 35 effectieve leden. De
vertegenwoordigers komen uit de eerstelijnsgezondheidszorg (17), de OCMW’s (7), erkende
vrijwilligersorganisaties (2) en intramurale zorg (8).
 De eerstelijnsgezondheidszorg (17) waarvan:
- mandaten voor de huisartsen (4)
- mandaten voor de thuisverpleging (4)
- mandaten voor de ziekenfondsen (directie, maatschappelijk werk, thuiszorgcentra) (3)
- mandaten voor de diensten gezinszorg (4)
- mandaat voor de apothekers (1)
- mandaat voor de zelfstandige kinesitherapeuten (1)
 De OCMW ’s (7)
 Erkende vrijwilligersorganisaties (2)
 De intramurale zorg (8) waarvan:
- mandaten voor de algemene ziekenhuizen (3), waarvan 1 voor de Palliatieve Eenheid
- mandaten voor de psychiatrische ziekenhuizen (1)
- mandaat voor de openbare rusthuizen (2)
- mandaat voor de privé-rusthuizen (2)

Artikel 3 : Administratieve zetel van het samenwerkingsverband
Aangezien Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw is erkend als samenwerkingsverband, verwijzen
we hiervoor naar de statuten van Netwerk Palliatieve Zorg Waasland (Titel I: naam – zetel – doel –
duur, artikel 1 en 2)

De zetel van de vereniging is gevestigd te Rozenlaan 17 bus 2 te Belsele en ressorteert onder het
gerechtelijk arrondissement Sint-Niklaas. Hij kan slechts verplaatst worden door de algemene
vergadering mits deze bovendien de regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en
beschreven in deze statuten.
Artikel 4 : Beschrijving van het gebied dat door het samenwerkingsverband wordt
bestreken
Het samenwerkingsverband is werkzaam in het Waasland (arrondissement Sint-Niklaas) dat
250.196 inwoners heeft (bevolking d.d. 01/01/2018). Het werkingsgebied omvat de volgende
gemeenten:
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Beveren-Waas (Beveren-Waas, Doel, Haasdonk, Kallo, Kieldrecht, Melsele, Verrebroek en Vrasene)
Kruibeke (Bazel, Kruibeke en Rupelmonde)
Lokeren (Daknam, Eksaarde en Lokeren)
Sint-Gillis-Waas (De Klinge, Meerdonk, Sint-Gillis-Waas en Sint-Pauwels)
Sint-Niklaas (Belsele, Nieuwkerken, Sinaai en Sint-Niklaas)
Stekene (Kemzeke en Stekene)
Temse (Elversele, Steendorp, Temse en Tielrode)

Artikel 5 : Partners die van het samenwerkingsverband deel uitmaken
Wat betreft de partners van het samenwerkingsverband maken we een onderscheid tussen de
effectieve en de toegetreden leden van Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw.
(zie statuten Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw, Titel II: Leden, artikel 5)

Het aantal leden is onbeperkt maar moet tenminste drie bedragen. De oprichters zijn de eerste
effectieve leden. De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen. De volheid van het
lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan
de effectieve leden. Effectieve leden zijn diegenen wiens naam is vermeld in het ledenregister dat op
de zetel van de vereniging wordt bijgehouden en waarvan een kopie, ingevolge art. 26, novies, §1,
3° van de huidige wetgeving wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. Bij
wijzigingen in de samenstelling van de vereniging moet een kopie van het ledenregister worden
neergelegd binnen een maand te rekenen vanaf de verjaardag van de neerlegging van de statuten.
De wettelijke bepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk. Toegetreden leden zijn enkel
aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw. Ze hebben geen stemrecht op de
algemene vergadering.
Effectieve leden
Na de Algemene Vergadering van 22 maart 2018 zijn de effectieve leden:
organisatie
Mandaten voor de eerstelijnsgezondheidszorg (17)
Bond Moyson Oost-Vlaanderen Dienst Maatschappelijk Werk
Christelijke Mutualiteit Waas en Dender
Familiehulp vzw
Familiezorg vzw
Huisartsenvereniging Beveren vzw
Huisartsenvereniging der Durmestreek vzw
Huisartsenvereniging Groot Sint-Niklaas vzw
Huisartsenvereniging Waasland-Noord vzw
Koninklijke Apothekersvereniging Waasland
Liberale Mutualiteit Oost-Vlaanderen Maatschappelijk Werk
Thuishulp Bond Moyson vzw
Thuisverpleging Bond Moyson Oost-Vlaanderen Medisom vzw
Thuisverzorging in Solidariteit vzw
Wase Zelfstandige Kinesitherapeuten
Wase Zelfstandige Thuisverpleging
Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen vzw
ZorgConnect vzw
Mandaten voor de OCMW’s (7)
OCMW Beveren-Waas
OCMW Kruibeke
OCMW Lokeren
OCMW Sint-Gillis-Waas

vertegenwoordiger
Inge Haegeman
Kathleen Cami
Hilde Linssen
Pauline Lemahieu
dr. Caroline Burm
dr. Antoon Beke
dr. Eric Van Pelt
dr. Dirk Backaert
Guy De Grève
Christoph Cnockaert
Kathleen Du Pont
Luc Christiaens
Linda De Meyer
Nadine Ketels
Goedele Mortelmans
Chris Van Bastelaere
Cathy Boel
Nicole Hollanders
Karine Van Landeghem
Ria Coppens
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OCMW Sint-Niklaas
OCMW Stekene
OCMW Temse
Mandaten voor de intramurale zorg (8)
Algemeen Ziekenhuis Lokeren vzw
Algemeen Ziekenhuis Nikolaas vzw
Algemeen Ziekenhuis Nikolaas vzw, afdeling Palliatieve Zorgeenheid
Beveren-Waas
Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Hiëronymus vzw
OCMW woonzorgcentra – Welzijnsvereniging Sint-Gillis-Waas –
Woonzorgcentrum De Kroon
OCMW woonzorgcentra – Zorgbedrijf Sakura – Woonzorgcentrum Hof
van Eksaarde
Privé woonzorgcentra – namens Samen Ouder - Woonzorgcentrum
De Ark
Privé woonzorgcentra - Woonzorgcentrum Heilige Familie
Mandaten voor de erkende vrijwilligersorganisaties (2)
Samana vzw
Mantelzorg vzw Bond Moyson Oost-Vlaanderen:
Namens Vrijwilligerswerk Palliatieve Zorg Waasland (1)

Gunter De Ruysscher
Kevin Wilssens
Ingrid De Schepper

dr. Frank Thiessen
Lut van de Vijver
Kristine Verhoye
Els Pauwels
Ria Coppens
Ann Van Calenberge
Nancy Schuddings
Isabelle Duchesne
Ann Van Couwenberghe
Caty Sergeant

Toegetreden leden
Ingevolge het K.B. van 15 juli 1997, waarbij gesteld wordt dat RVT’s dienen te beschikken over een
functie palliatieve zorg, kunnen ook residentiële voorzieningen voor zorgbehoevende bejaarden een
samenwerkingsovereenkomst met het Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw afsluiten waardoor zij
toegetreden (niet-stemgerechtigd) lid worden. Deze samenwerking bestaat in de medewerking aan
de verspreiding van de palliatieve zorgcultuur, inzonderheid de uitbouw van een palliatieve functie in
residentiële voorzieningen voor zorgbehoevende bejaarden.
Na de Algemene Vergadering van 22 maart 2018 zijn de toegetreden leden:
organisatie
Intramurale zorg – instellingen voor personen met een
(verstandelijke) beperking
Emiliani vzw
Vesta vzw
Intramurale zorg - woonzorgcentra
Andere
Woonzorgcampus Vlashof
Woonzorgcentrum Ennea
Woonzorgcentrum Huize Vincent
Woonzorgcentrum Orelia Ten Berge RVT
Woonzorgcentrum Poldervliet
Woonzorgcentrum Ter Engelen
OCMW Temse
Woonzorgcentrum De Reiger
Woonzorgcentrum ’t Blauwhof
Ouderenzorg Philippus Neri vzw
Woonzorgcentrum Huize Den Dries
Woonzorgcentrum Sint-Jozef

vertegenwoordiger

Lut van de Vijver
Sofie Heyrman

Wesley Antheunis
Debby De Beule
Greet Reyniers
Elke Vandendriessche
Nathalie Goethals
Karline Ballegeer
Karin Franck
Kathleen Vermeulen
Marc Pincé
Wendy Ongena
Martine Van Overloop
Wendy Ongena
Martine Van Overloop

Samen Ouder vzw
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Woonzorgcentrum De Ark
Woonzorgcentrum Grootenbosch
Woonzorgcentrum Het Hof
Zorgbedrijf Sakura
Woonzorgcentrum Ter Durme
Zorgpunt Waasland – cluster Oost
Woonzorgcentrum Briels
Woonzorgcentrum De Notelaar
Woonzorgcentrum Wissekerke
Zorgpunt Waasland – cluster West
Woonzorgcentrum De Gerda
Woonzorgcentrum De Plataan
Woonzorgcentrum De Spoele
Woonzorgcentrum Het Lindenhof
Woonzorgcentrum Populierenhof
Zorg Stekene
Woonzorgcentrum Zoetenaard

Els Van Verre
Ann Maes
Greet D’Haen
Linda De Smedt
Marleen De Smet
Caroline Van Sande
Anne Liese De Bauw
Lut Stoop
Lut Stoop
Veronique De Coster
Els Van Der Stoelen
Kevin Wilssens

Artikel 6: Het Comité
Wij citeren uit het voornoemde KB van 19/06/1997 houdende vaststelling van de normen waaraan
een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend, BS
28/06/1997:

Elk samenwerkingsverband moet beschikken over een comité dat de leden van het
samenwerkingsverband vertegenwoordigt. Het samenwerkingsverband zal toezien op de
multidisciplinaire samenstelling van dit comité en op de toepassing van artikel 2, paragraaf 2 (Dit
vermeldt dat bij de realisatie van de bedoelde doelstellingen de volledige vrijheid van filosofische en
religieuze overtuigingen dient gewaarborgd). De leden van dit comité hebben specifieke ervaring in
de palliatieve zorg.
De beleidsnota van mevr. Wivina De Meester, Vlaams minister van Financiën, Begroting en
Gezondheidsbeleid, van 31/07/97 voorziet dat “dit comité mag beschouwd worden als de raad van
beheer van het palliatief netwerk aangezien het dezelfde inhoudelijke taken heeft”. Voor wat betreft
de oprichting, de samenstelling, de werking en de wijze van besluitvorming van het comité verwijzen
we dan ook naar de statuten van de Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw (Titel III: De Raad van
Bestuur) (zie eveneens in deze schriftelijke overeenkomst onder artikel 2 Juridische vorm van het
samenwerkingsverband, 2.2. Raad van Bestuur)
De taken van het comité zijn :
Wij citeren uit het voornoemde KB van 19/06/1997 houdende vaststelling van de normen waaraan
een samenwerkingsverband inzake palliatieve zorg moet voldoen om te worden erkend, BS
28/06/1997

1) Waken over de uitvoering van de doelstellingen van de overeenkomst.
2) Een jaarlijks actieprogramma opstellen om een impuls te geven aan de activiteiten (zie artikel 1:
doelstellingen) en een jaarbalans van de bereikte resultaten opmaken.
3) Overleg verzekeren met de zorgverstrekkers die geen deel uitmaken van het
samenwerkingsverband, alsook met de patiëntenorganisaties en de ziekenfondsen.
4) De ethische aspecten van de gevoerde acties, alsook de rechten van de patiënt inzake
“geïnformeerde toestemming” en de inachtneming van filosofische en religieuze overtuigingen
bespreken.
5) Het werk regelen van het personeel dat door één of meer partners van het
samenwerkingsverband ter beschikking gesteld wordt.
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Samenstelling van de Raad van Bestuur na de Algemene Vergadering van 22 maart
2018:

naam
dr. Frank Thiessen (AZ Nikolaas)
Caty Sergeant (Vrijwilligerswerk Palliatieve Zorg Waasland vzw)
dr. Eric Van Pelt (Huisartsenkoepel Waasland vzw)
Nancy Schuddings (Woonzorgcentrum Heilige Familie)
dr. Antoon Beke (Huisartsenvereniging der Durmestreek vzw)
dr. Caroline Burm (Huisartsenvereniging Beveren vzw)
Kathleen Cami (Christelijke Mutualiteit Waas en Dender)
Linda De Meyer (Thuisverzorging in Solidariteit vzw)
Kathleen Du Pont (Thuishulp Bond Moyson vzw)
Hilde Linssen (Familiehulp vzw)
Els Pauwels ( Woonzorgcentrum De Kroon)
Chris Van Bastelaere (Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen)
Lut van de Vijver (AZ Nikolaas afdeling Palliatieve Zorgeenheid)

functie
voorzitter
ondervoorzitter
schatbewaarder
secretaris
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid
lid

Artikel 7: Financiële afspraken
Voor wat betreft de financiële afspraken in het samenwerkingsverband, verwijzen we opnieuw naar
de statuten van de Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw (zie Titel II: Leden en Titel V:
Rekeningen en begrotingen)
7.1. Bijdragen
(Zie statuten Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw, onder Titel II: Leden, artikel 8)

De maximum ledenbijdrage bedraagt 100 euro. De algemene vergadering kan de jaarlijkse
ledenbijdrage aanpassen binnen dit maximumbedrag. De vereniging kan bovendien beschikken over
vrijwillige bijdragen van leden en niet-leden, over schenkingen en, in het algemeen, over andere
inkomsten, van welke aard ook, waarvan de aanwending zal geschieden op voorstel en onder
toezicht van de raad van bestuur.
7.2. Rekeningen en begrotingen
(Zie statuten Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw, onder Titel V: Rekeningen en begrotingen,
artikel 34)

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december. De raad van bestuur sluit de
rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor.
Beide worden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voorgelegd, die gehouden wordt
binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
Artikel 8 : Verzekeringen
Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw is verzekerd voor :
1. Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid :
verzekeringsmaatschappij :
producent :
polisnummer :

AXA
BVBA Zakenkantoor Masyn
519.005.177
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gewaarborgde beroepsactiviteit :
2. Arbeidsongevallen
verzekeringsmaatschappij :
producent :
polisnummer :
verzekerde personen :
3. Autoverzekering
verzekeringsmaatschappij :
producent :
polisnummer :
verzekerde personen :

coördinators, palliatief verpleegkundigen en
administratief bediende in dienstverband
AXA
BVBA Zakenkantoor Masyn
720.001.071
coördinators, palliatief verpleegkundigen en
administratief bediende in dienstverband
AXA
BVBA Zakenkantoor Masyn
618.079.373
professionelen en vrijwilligers van de vzw
voor traject naar en van de patiënt i.o.v. de vzw

4. Verzekering rechtsbijstand
verzekeringsmaatschappij :
producent :
polisnummer :

DAS Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatsch.
BVBA Zakenkantoor Masyn
0947650

5. Bizness brand
verzekeringsmaatschappij :
producent :
polisnummer :
verzekerde activiteiten

AXA
BVBA Zakenkantoor Masyn
730.059.808
brand en diefstal kantoorruimte

6. Aansprakelijkheid van de bedrijfsleiders van vennootschappen
verzekeringsmaatschappij :
AXA
producent :
BVBA Zakenkantoor Masyn
polisnummer :
730.072.683
verzekerde activiteiten
burgerrechtelijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid
van de beheerders
Artikel 9 : Regeling van geschillen tussen de partijen
Hiervoor verwijzen we naar de statuten van Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw (Titel IV:
Algemene Vergadering, eveneens opgenomen in deze schriftelijke overeenkomst onder Artikel 2:
Juridische vorm van het samenwerkingsverband, 2.4. Algemene Vergadering)

Artikel 10 : Duur van het samenwerkingsverband
Zoals reeds hoger vermeld, is het Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw een vereniging zonder
winstoogmerk opgericht voor onbepaalde duur met ingang van 22 november 1995.
Wat betreft de ontbinding verwijzen we naar de statuten van Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw
(zie Titel VI: Ontbinding en vereffening, artikels 35 en 36)

Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege, kan slechts de
algemene vergadering tot ontbinding besluiten indien 2/3 van de leden op de algemene vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en er bovendien een 4/5 meerderheid akkoord is om de
vereniging vrijwillig te ontbinden. Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet
uitdrukkelijk op de agenda van de algemene vergadering vermeld worden. Wanneer er geen 2/3 van
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de leden op deze algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, moet er een tweede
algemene vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden maar mits een 4/5 meerderheid akkoord gevonden wordt om
de vereniging vrijwillig te ontbinden. De tweede vergadering mag niet binnen de 15 kalenderdagen
volgend op de eerste vergadering worden gehouden. In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de
algemene vergadering of, bij gebreke daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. Zij bepaalt
tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden. De activa zullen, na aanzuivering van
de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangenloze doelstelling. Van de
ontbinding zal het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars
neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen de 30 dagen na de
neerlegging dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars
bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Voor alles wat in deze statuten niet is voorzien of geregeld, blijft de Wet van 27 juni 1921 gewijzigd
door de wet van 2 mei 2002 toepasselijk.
De samenwerkingsovereenkomst op basis van deze schriftelijke overeenkomst wordt aangegaan
voor onbepaalde duur, en is ten allen tijde schriftelijk opzegbaar door de partner.

Artikel 11 : De wijze waarop partners personeel ter beschikking stellen
Dit is momenteel niet van toepassing voor het samenwerkingsverband Netwerk Palliatieve Zorg
Waasland vzw.

Artikel 12 : Bereikbaarheid van het samenwerkingsverband
Netwerk Palliatieve Zorg Waasland vzw is 24 uur op 24 uur bereikbaar.
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