
 
Met het spel ‘Palli-Anders’ bieden we professio-

nele hulpverleners en vrijwilligers de kans om 

zich op een speelse manier te verdiepen in de we-

reld van de palliatieve zorg.  

 
Treed in contact met jezelf en de ander. Dit centra-

le onderwerp is onderverdeeld in drie subthema’s: 

 Bewust worden van en leren spreken over 

eigen gevoelens rond sterven en dood, 

 Inzicht verwerven in de manier waarop 

men naar de eigen dood kijkt, 

 Omgaan met waarheid in de hulpverlening 

 

 
U kunt dit spel voor een week ontlenen aan de 

prijs van €12. Wij bezorgen u een formulier met 

de overeenkomst en spreken met u het tijdstip af 

waarop u het spel terugbrengt. 

Waarborg €50 

 
U betaalt het verloren of beschadigde onderdeel 

terug, in afspraak met de verantwoordelijke van 

het documentatiecentrum. 

 

 
Deze koffer is bedoeld voor professionele hulpverle-

ners, scholen en jeugdbewegingen die kinderen bege-

leiden, geconfronteerd met sterven en verlies. 

 
De koffer bevat een handleiding, boeken met achter-

grondinformatie voor volwassenen, leesboeken voor 

kinderen, creatief en illustratief materiaal en video’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 
U kunt de koffer reserveren op de jeugddienst van de 

provincie West-Vlaanderen op het gratis nummer 

0800 20 021. De jeugddienst geeft ons het concrete 

tijdstip van afhalen door. Wij bezorgen u bij afhaling 

een contract en spreken met u het tijdstip af waarop u 

de koffer terugbrengt.  

Waarborg €100. 

 

U betaalt de prijs van het onderdeel dat beschadigd of 

verloren is. Wij beschikken over een lijst met prijzen. 

 

Wat men niet begrijpt,  

bezit men niet 

Goethe 

             

 
 

 

 

Palliatieve Zorg 

Westhoek-Oostende 



 
De boeken zijn ingedeeld in volgende             
categorieën: 

 Bijna doodervaring  

 Communicatie 

 Ethiek 

 Euthanasie 

 Getuigenissen 

 Hulpverlening 

 Informatie 

 Kanker 

 Kinderen en jongeren 

 Medische informatie 

 Ouderenzorg en dementie 

 Palliatieve zorg 

 Pijn– en symptoomcontrole 

 Poëzie– verhalen –sprookjes 

 Rouw 

 Spiritualiteit 

 Vrijwilligers 

 Zelfzorg 

Bij het zoeken naar het gepaste boek kunt u ge-
bruik maken van onze geautomatiseerde catalo-
gus. U kunt er zoeken via auteur, trefwoord, … 

 

 

 

 
 

U kunt maximum drie boeken 
ontlenen voor een periode van 
een maand. Per boek vragen wij 
u een waarborg van €3 per 
boek.   

 

Wij noteren uw gegevens en 
bezorgen u een waarborgbewijs 
en een overzicht van de ontleen-
de boeken en de datum waarop 
u ze terugbrengt. 

 

U kunt de ontleningtermijn één keer verlengen. Neem 
hiervoor contact op met het de contactpersoon van het 
documentatiecentrum. Wanneer u de ontleningtermijn 
overschrijdt, vragen wij u €0,50 per boek per week. 

 
Bent u een boek verloren, dan betaalt u de aankoopprijs 
terug.  

Als een boek beschadigd is, vragen wij u een vergoeding 
afhankelijk van de ernst van de schade.  

Is het boek ernstig beschadigd (in geschreven, bladzijde 
kwijt, …) en dus niet meer te ontlenen, betaalt u de tota-
le aankoopprijs. Bij kleine beschadiging (ezelsoor, vlek-
ken, …) vragen wij u een tiende van de aankoopprijs. 

 

 

 

Dit reglement bevat de afspraken voor het ontle-
nen van  

 boeken 

 de rouwkoffer ‘Afscheid nemen’ 

 het spel Palli-Anders  

Daarnaast beschikt het documentatiecentrum over 
tijdschriften van uiteenlopende onderwerpen. Een 
interessant artikel kunt u kopiëren aan de prijs 
van € 0,20 per kopie. 

 

Dit materiaal staat ter beschikking van professio-
nele hulpverleners en vrijwilligers actief in pallia-
tieve zorg, studenten, leerkrachten, begeleiders 
jeugdverenigingen en andere geïnteresseerden.  

Patiënten en familieleden kunnen ook een beroep 
doen op het documentatiecentrum. U kunt hier-
voor contact opnemen met het secretariaat van  
de palliatieve thuiszorg. 

 
kunt het documentatiecentrum raadplegen op 

afspraak. Wij helpen u graag in uw zoektocht 
naar het geschikte materiaal of het juiste boek. 

Netwerk Palliatieve Zorg  

Westhoek-Oostende 

Stovestraat 2A 

8600 Diksmuide 

Tel 051 51 98 00 

info@palliatieve.be 

www.pzwvl.be 


