FORUM PALLIATIEVE ZORG
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een
grote nood aan de uitbouw van een specifiek
grootstedelijk beleid inzake palliatieve en
levenseindezorg.

dan de helft van de chronisch zieken

sterft in een ziekenhuis, terwijl een meerderheid verkiest om thuis te sterven.
}} Steeds meer Brusselaars sterven zonder man-

telzorg noch een sociaal netwerk.
}} Palliatieve

thuiszorg wordt sterk onderbenut.

Terminale patiënten worden te vaak gehospitaliseerd.
}} Levensbeëindiging

zonder uitdrukkelijk ver-

zoek is te hoog in het Brussels Gewest. Er is
meer nood aan voorafgaande zorgplanning.
}} In
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waarom?
}} Meer

CAMPUS BRUSSEL

Brussel is er een groeiende achtergestelde

patiëntenpopulatie die ook sterk verscheiden
is qua culturele achtergrond.

web: www.forumpalliatievezorg.be
Email: brussel@forumpalliatievezorg.be
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PALLIATIEVE ZORG IN BRUSSEL MEER

Overleg, vorming en dienstverlening voor
alle partners in de palliatieve zorg in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
in samenwerking met

DAN NODIG. HET FORUM PALLIATIEVE
ZORG WERKT NAUW SAMEN MET
BRUSSELSE PARTNERS.
in samenwerking met

wat?
Palliatieve zorg is een totaalzorg met als doel de
kwaliteit van leven van een ernstig zieke patiënt
en zijn omgeving te verhogen.
Het gaat specifiek over supportieve zorg (vanaf
de diagnose van een levensbedreigende ziekte),
over terminale zorg in de laatste levensfase
en over rouwzorg. De zorg baseert zich op vier
aandachtspunten: fysiek, sociaal, psychologisch
en spiritueel en wordt door een huisarts of
specialist ingeleid en gecoördineerd.
voor wie?
Palliatieve zorg is het geheel van actieve zorg op
deze vier punten.
Palliatieve zorg is een recht voor ieder persoon
voor wie genezen niet meer mogelijk is.
Ieder kind, volwassene, kan een beroep doen op
levenseindezorg.
hoe?
De

zorgverlening

wordt

verstrekt

door

mantelzorgers (familie, vrienden), professionelen
en vrijwilligers. Deze zorg kan thuis, in het
woonzorgcentrum, het ziekenhuis en in het
dagcentrum plaatsvinden. De coördinatie van de
palliatieve zorg gebeurt meestal door de huisarts.
Voorafgaande

zorgplanning

in

overleg

patiënten en mantelzorgers is aangewezen.

met

wat?
Het Forum Palliatieve Zorg (Erkend Netwerk
Palliatieve Zorg Brussel-Halle-Vilvoorde) heeft een
campus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
hoe?
}}Informatieverstrekking en kwaliteitsvolle palliatieve zorg met respect voor de wil van de patiënt
}}Vrijwilligerswerk coördineren in het Brussels
Gewest i.s.m. thuiszorgequipe Omega
}}Aanbieden van opleiding en permanente vorming
• Basiscursus en terugkomdagen voor zorgkundigen, verpleegkundigen en vrijwilligers
• Jaaropleiding voor palliatief referenten
• Postgraduaat voor verpleegkundigen in
samenwerking met Odisee en met Erasmus
Hogeschool Brussel
• PALM, permanente vorming palliatieve zorg
voor artsen en masters vanuit de Leerstoel
Waardig Levenseinde
}}Intervisie voor palliatieve teams in Brusselse
ziekenhuizen, woonzorgcentra, dagcentra,
thuiszorgequipes en thuisvervangende settings.
}}Maatschappelijk debat lanceren via symposia,
voordrachten, info bijeenkomsten, (lunch)debatten voor alle geïnteresseerden
voor wie?
Voor alle partners palliatieve zorg uit het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en voor de brede bevolking.

Het Forum Palliatieve Zorg werkt nauw samen
met de palliatieve thuiszorgequipe Omega. Het
team van verpleegkundigen wil de levenskwaliteit
van de ongeneeslijk zieke patiënt en zijn naaste
omgeving optimaliseren. Zij worden hierbij
ondersteund door teamartsen, een psycholoog en
een zingevingsconsulent. Zij zijn gespecialiseerd
in pijn- en symptoomcontrole, psychologische en
sociale begeleiding, en in rouwzorg voor patiënt,
bewoner, familie en hulpverlener. De begeleiding
gebeurt thuis, in het woonzorgcentrum of in een
thuisvervangende setting voor personen met een
fysieke/mentale beperking.

Le Forum Soins Palliatifs est une plate-forme
ouverte pour toute personne de la région de
Bruxelles. Notre objectif est d’informer et de
sensibiliser le grand public sur le thème des soins
palliatifs. Nous travaillons en étroite collaboration
avec l’équipe de soins palliatifs Omega. Elle a
été créée pour soutenir le patient et ses environs
immédiats dans les soins à domicile.

The Forum Palliative Care is an open platform
for anyone in the Brussels region. Our goal is to
inform the public and to raise awareness on the
theme of palliative care. We work closely with
the palliative home care team Omega, which was
created to support the patient and its immediate
surroundings in home care.

