Palliatieve Zorg
Westhoek-Oostende

Dit is onze eerste nieuwsbrief voor het nieuwe jaar. Je zult merken dat we een druk jaar tegemoet
gaan met weer een aantal boeiende opleidingen en ook nieuwe initiatieven. Bekijk alvast ons
vormingsaanbod, het personeelsnieuws en een aantal interessante weetjes!
Veel leesplezier!

Deskundigheidsbevordering
Vormingsaanbod
 Dinsdag 19 maart 2018 Terugkommoment Diversiteit in de zorg aan het einde van het
leven: een praktische benadering."
In ons eerste terugkommoment van 2019 zetten we in op diversiteit. Dit is vaak een
heikel thema voor hulpverleners in de zorg. Hoe gaan we om met verschillen in waarden,
normen en visies. Een praktische vorming waarbij theoretische handvaten getoetst
worden aan de praktijk. Casussen uit uw praktijk zijn meer dan welkom!
Meer informatie vindt u op de website.

 Dinsdag 3 september: start 6-daagse basiscursus palliatieve zorg
Deze cursus biedt basismedewerkers handvaten en inzichten om de palliatieve patiënt
beter te ondersteunen. Meer informatie vindt u op de website.
 Postgraduaat palliatieve zorg 2019-2020
Wie zich als verpleegkundige na een basisopleiding verder wil verdiepen in de cultuur
van palliatieve zorg en zich wil bijscholen tot referentiepersoon kan zich inschrijven voor
de postgraduaatopleiding. Deze jaaropleiding wordt georganiseerd door VIVES in
samenwerking met de vier Vlaamse Netwerken Palliatieve Zorg. Meer informatie vindt u
op de website van VIVES.
 Pakket Intervisie
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Netwerk voor de referentiepersonen uit de
WZC en de psychologen. Meer informatie op de website.
 Dinsdag 7 -14-21 mei 2019: Drie-daagse vorming contextuele hulpverlening
Omdat de context van de palliatieve patiënt een cruciale rol speelt in de laatste
levensperiode en hulpverleners hun communicatievaardigheden wil versterken, voorziet
het Netwerk opnieuw een driedaagse vorming. Meer informatie op de website.

 Vlaams Congres PZ
Noteer alvast 15 oktober in uw agenda! Het congres gaat door in Oostende. Meer
informatie volgt later.
 Vorming palliatieve sedatie voor huisartsen
Om huisartsen te ondersteunen in de uitvoering van palliatieve sedatie en euthanasie
biedt Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende een vormingspakket. Dr. Siegfried Provoost,
equipearts en een expertverpleegkundige gaan dieper in op beide begrippen en staan stil
bij de praktische uitvoering van beide handelingen. Er is aandacht voor de
communicatieve en technische aspecten.

Voor meer informatie omtrent dit vormingsaanbod kunt u terecht bij Karine Depuydt,
klinisch-psycholoog en vormingsverantwoordelijke via info@palliatieve.be.
Vorming op maat
Wenst u uw medewerkers vorming aan te bieden betreffende palliatieve zorg? Palliatieve Zorg
Westhoek-Oostende is bereid om samen met u de vormingsnood uit te klaren en biedt vorming aan
op maat van uw organisatie. Op de website www.pzwvl.be vindt u alvast inspiratie. Voor meer
informatie kunt u terecht bij de vormingsverantwoordelijke via info@palliatieve.be.

Personeel Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende
Eind november 2018 werd de samenwerking met coördinator Luc Van Bossche stopgezet. Wij danken
hem voor zijn inzet. Bart Vanoeteren is sindsdien waarnemend coördinator en neemt de lopende
zaken voor zijn rekening. Het team van verpleegkundigen verwelkomde in 2018 Jasmine Desot en
Olivier De Gheest. Zij vervangen Wim Putman en Sabien Duynslaegher.

Aantal begeleidingen 2018
In 2018 werden maar liefst 424 nieuwe patiënten aangemeld voor begeleiding. Het was intens
werken, we hebben deze mensen met enthousiasme begeleid!

PICT: tijdige identificatie van de palliatieve patiënt
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil vroegtijdige zorgplanning stimuleren. Daarvoor
maakt ze 6 miljoen euro vrij en worden in het Staatsblad de criteria gepubliceerd om een palliatieve
patiënt in een vroeger stadium te identificeren en wel op basis van zijn/haar kwetsbaarheid.
Daarmee wordt afgestapt van de wettelijk bepaalde levensverwachting die nu nog als voorwaarde
dient om toegang te krijgen tot palliatieve zorg. De nieuwe criteria stemmen volledig overeen met de
eerste en lang aangekondigde PICT-schaal (Palliative Care Indicator Tool). We hopen dat het RIZIV nu
snel werk maakt van de modaliteiten om dit instrument daadwerkelijk te kunnen inzetten. En we
zien uit naar de invoering van de tweede PICT-schaal die door de inschatting van de zwaarte van de
palliatieve zorgnoden een gedifferentieerde toegang zal geven tot palliatieve forfaits en
voorzieningen.
Bron: nieuwsflash FPZV 30 november.
De nieuwe criteria vindt u in het Staatsblad. Op de website van de Federatie Palliatieve Zorg
Vlaanderen www.palliatief.be vindt u meer informatie over de PICT en een persartikel.

