
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beste lezer, 
 
Hier is hij dan, onze tweede nieuwsbrief voor dit jaar. Je zult merken dat we geïnspireerd bezig zijn. 
Er was vruchtbaar overleg met de vertegenwoordigers thuisverpleegkundigen in ons werkgebied, we 
hebben binnenkort ons eerste LOK-overleg met de huisartsen rond het thema Palliatieve sedatie, we 
hebben momenteel erg constructieve gesprekken met het palliatief support team van AZ West en 
vanaf volgende maand stellen we ons project voor de woonzorgcentra voor. 
Tijdens de eerste 4 maanden van het jaar hebben onze verpleegkundigen reeds 150 patiënten intens 
begeleid, enkele mensen opgeleid tijdens hun stages verpleegkundige en stages huisarts. 
Ondertussen is ook verpleegkundige Cindy Bostyn ons team komen versterken. Ik durf te stellen dat 
er hard wordt gewerkt vanuit het hart van Diksmuide! 
Veel leesplezier! 
 

Deskundigheidsbevordering  
Vormingsaanbod 

 

 BOVEN WATER: gevoelens in de laatste levensfase – 15 oktober 2019 16e Vlaams 

Congres Palliatieve Zorg 

Hiervoor kom je naar zee! De vier Vlaamse netwerken Palliatieve Zorg en de Federatie 

Palliatieve Zorg Vlaanderen heten u van harte welkom in het Kursaal van Oostende voor 

een dag over en vol emoties. Meer info in bijlage. Snel inschrijven is de boodschap! 

 

 Dinsdag 14 januari 2020:  start 6-daagse basiscursus palliatieve zorg 

Deze cursus biedt basismedewerkers handvaten en inzichten om de palliatieve patiënt 

beter te ondersteunen. Meer informatie vindt u in bijlage. U kunt nu reeds inschrijven.  

 

 Vorming palliatieve sedatie en euthanasie voor LOK-groepen huisartsen 

Om huisartsen te ondersteunen in de uitvoering van palliatieve sedatie en euthanasie 

biedt Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende een vormingspakket aan. Dr. Siegfried 

Provoost, equipearts en een expertverpleegkundige van de multidisciplinaire 

begeleidingsequipe gaan dieper in op beide begrippen en staan stil bij de praktische 

uitvoering. 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. 
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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.  

 
 

Nieuws uit Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende 

Personeel 
Op 28 maart stelde het bestuur van Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende Bart Vanoeteren definitief 
aan als coördinator. Cindy Bostyn vervoegt sinds 1 april 2019 de multidisciplinaire 
begeleidingsequipe van onze organisatie. We wensen Bart en Cindy veel succes met hun nieuwe job. 
 

Save the date:  6 oktober 2019 
Op 6 oktober organiseert Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende een ontbijtwandeling in domein De 
Blankaart. Na een stevig ontbijt trekt u de mooie natuur van dit domein in. Onderweg is aangepaste 
animatie voorzien. Meer informatie volgt nog! 
 
Wil je Palliatieve Zorg Westhoek-Oostende op de voet volgen? Volg ons op Facebook. Je vindt er 
nieuws naar aanleiding van de dag van de verpleegkundige! 
 
 

Nieuws uit de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen (FPZV) 
Wilsverklaring euthanasie blijft binnenkort langer dan vijf jaar geldig 

Door middel van een wilsverklaring euthanasie kan je schriftelijk vastleggen dat je euthanasie wenst 
wanneer je in een onomkeerbaar coma terecht komt. Momenteel is deze wilsverklaring vijf jaar 
geldig. Binnenkort kan je zelf de geldigheidsduur van dit document bepalen wanneer je ervoor kiest 
om de verklaring te laten registreren. Indien je geen geldigheidsduur vastlegt, ontvang je om de 10 
jaar een herinnering waarbij je je wilsverklaring kan aanpassen of intrekken. Meer informatie vind je 
in het nieuwe artikel 4, § 1, zesde lid, van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie op de 
website www.dekamer.be , doc 3515/10 (aangenomen tekst, art. 121). Een Koninklijk Besluit moet 
nog genomen worden om de nadere regels te bepalen. 

 

Referentiekader kwaliteit van zorg inzake vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en 
levenseindezorg in een woonzorgcentrum  
Op vraag van minister Jo Vandeurzen en samen met actoren uit de ouderenzorg ontwikkelde de FPZV 
een referentiekader dat als leidraad kan dienen voor kwaliteitsvolle zorg op vlak van vroegtijdige 
zorgplanning en palliatieve zorg. Klik op onderstaande link voor meer informatie. 
http://mailsystem.palliatief.be/accounts/15/attachments/Nieuwsflash/vr_2019_2604_med._referen
tiekader_vzp_pz_lez__bijlage__25042019.pdf. 
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LEESTIPS 

‘Klein geluk voor de mantelzorger’ is een inspirerende en onmisbare gids 
voor mensen die dag in dag uit zorg bieden aan een naaste. Het boek 
geeft de mantelzorger inzichten, handvaten en werkvormen om op zoek 
te gaan en te zorgen voor een goede balans. Ook voor hulpverleners en 
andere betrokkenen in de zorg is het een aanrader, zeker wanneer de 
mantelzorger zelf de moed niet meer heeft om een boek open te slaan. 
Het kan helpend en zinvol zijn om samen naar een passend recept op zoek 
te gaan.  

Auteurs: Maria Grijpma en Inge Jager 
Uitgeverij: AnkhHermes 

 

 
 


