
Het startschot voor de projecten in het kader van “De Warmste Week 2019” is weer gegeven. 
Het team van Palliatieve Zorgen Westhoek-Oostende sluit zich met veel enthousiasme aan bij De 
Warmste Week. 
 

Als mensen ziek zijn, dan hebben ze er alles voor over om te genezen. Toch komt er misschien een 
dag dat genezen niet meer kan. Een menswaardig leven met nog memorabele momenten tot de 
ziekte het pleit wint, dat is voor de meeste mensen wel mogelijk.  In veel gevallen willen mensen 
deze laatste levensperiode thuis doorbrengen, omringd door precies die mensen die hen dierbaar 
zijn.  
Soms kan de zorg en het aanwezig zijn een zware opdracht betekenen voor de mensen die de zieke 
met heel veel liefde en inzet omringen.  
 

vzw Palliatieve Zorgen Westhoek-Oostende wil patiënten en de mensen die hen dierbaar zijn hierbij 
ondersteunen. We zijn een belangrijke gesprekspartner voor de zieke, voor zijn familie en andere 
mantelzorger. We luisteren, bieden oplossingen, ondersteunen en zijn er gewoon.  
We besteden heel veel aandacht aan het lichamelijke comfort : de pijn- en symptoomcontrole wordt 
in samenspraak met de huisarts geoptimaliseerd. Dat is zeer belangrijk voor de levenskwaliteit van 
de zieke. 
 
Uit ons werk leerden we ook dat er heel vaak ook kinderen in de buurt zijn die het moeilijk krijgen. 

Zeker, ook kinderen worden getroffen door verlies: opa overlijdt,  lievelingstante verliest de strijd 
tegen kanker,  mama,  grote zus, ... hoe leg je het uit aan zo'n kind ?  Hoe vind je de woorden 
hiervoor ?  
 

Vanuit ons palliatief team voelden we aan dat hier een extra ruggensteuntje nodig was voor de 
ouders en de kinderen in het gezin om samen over het verlies van een geliefde te kunnen spreken, in 
sereniteit en levensecht. Begrijpelijk voor kinderen, uitspreekbaar voor de ouders.   
Voor die kinderen met verdriet of in rouw ontwikkelden we het rugzakje vol troost !  

Met de hulp van de Ouderraad van Basisschool De Pagaaier uit Nieuwpoort kon ons project reeds 
opstarten.  
 

Het rugzakje vol troost is gevuld met prentenboeken, tekenboeken, knuffels bij wie de kinderen hun 
verdriet kunnen uitspreken, ...   
 

Ons rugzakje is echter nog verre van compleet en we merken dat we extra rugzakjes nodig hebben.  
Palliatieve Zorgen Westhoek-Oostende is afhankelijk van extra middelen om bijkomende boeken aan 
te schaffen, voldoende aantal rugzakjes aan te maken en onze medewerkers op te leiden zodat ook 
zij de families kunnen helpen bij het gebruiken van ons rugzakje vol troost.  
 

Daarvoor hopen we op steun van 'De Warmste Week' 
Daarvoor hopen we op uw steun! 



 
 
Op de foto een voorbeeldje van “Het Rugzakje Vol Troost” met een deel van de inhoud. 
 


