Uitgaven te bekomen bij
Het Forum Palliatieve Zorg
}} Symptoombestrijding

bij terminale
aandoeningen. Wim Distelmans
}} Pijnmedicatie bij chronische en
palliatieve aandoeningen.
Wim Distelmans
}} Sociale brochure: voorzieningen in de
palliatieve zorg
}} Brochure Rouwzorg
}} Een waardig levenseinde.
Wim Distelmans
}} Handboek voor palliatieve zorg.
Derek Doyle en bewerkt door
Wim Distelmans
}} Vrijwilligers palliatieve zorg in woonzorgcentra, een draaiboek i.s.m Panal
Het Forum beschikt over een bibliotheek
met onderzoekswerk en literatuur over
diverse aspecten van de palliatieve zorg.
Tijdens de kantooruren kan de bibliotheek
van maandag tot vrijdag geraadpleegd
worden en werken worden voor beperkte
tijd uitgeleend.

contactgegevens
J. Vander Vekenstraat 158
1780 Wemmel
02/456 82 07 - 02/456 82 09
info@forumpalliatievezorg.be
www.forumpalliatievezorg.be
Buiten kantooruren, weekends, feestdagen:
permanentie Omega vzw: 02/456 82 03
Het
Forum
Palliatieve
Zorg
wordt
gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid,
de Federale Overheid, de provincie Vlaams
Brabant en de Vlaamse Liga tegen Kanker.
Het Forum Palliatieve Zorg maakt deel uit
van W.E.M.M.E.L, expertisecentrum ‘Waardig
Levenseinde’ (www.wemmel.pro).

Medewerkers
Inge De Hertogh, secretariaat - Nadia Denayer, vorming - Yanna Van Wesemael, psychologe en
vrijwilligersverantwoordelijke - Christina Vanderhaeghe, coördinator
Dagelijks bestuur
Wim Distelmans, voorzitter - Robert Geeraert, schatbewaarder - Martine Van Beersel, secretaris

Overleg, vorming en dienstverlening voor
alle partners in de palliatieve zorg
Brussel-Halle-Vilvoorde
02/456 82 07
info@forumpalliatievezorg.be
www.forumpalliatievezorg.be

Wat is palliatieve zorg?

Het Forum Palliatieve Zorg

Informatie en Dienstverlening

Palliatieve zorg is een totaalzorg met als doel
de kwaliteit van leven van een ernstig zieke
patiënt en zijn omgeving te waarborgen.
Het gaat 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.
Deze zorg kan thuis, in het woonzorgcentrum,
in het ziekenhuis en in het dagcentrum
doorgaan.
Ongeacht de plek geeft de patiënt richting
aan de zorg voor een waardig levenseinde.

Het Forum Palliatieve Zorg is een open plaats
voor uitwisseling, vorming en dienstverlening
voor alle partners uit de regio Brussel-HalleVilvoorde.

Opdrachten
}} Informatie geven over palliatieve zorg
aan de partners van het Forum, in woonzorgcentra en aan de brede bevolking
}} De zorg- en hulpverlening rond een
patiënt kwaliteitsvol ondersteunen
}} Vrijwilligerswerk in samenwerking met
de thuisequipe Omega vzw
}} Opleiding en permanente vorming
waaronder
• Basiscursus en terugkomdagen voor
zorgkundigen, verpleegkundigen,
vrijwilligers
• Jaaropleiding voor palliatief referenten,
in samenwerking met PANAL,
palliatief netwerk Leuven.
• BANABA voor verpleegkundigen
in samenwerking met HUB en met
Erasmus Hogeschool Brussel
• PALM, palliatieve zorg postuniversitair
vanuit Leerstoel Waardig Levenseinde
}} Intervisie voor teams in ziekenhuizen,
woonzorgcentra
}} Maatschappelijk debat ondersteunen
onder meer via lunchdebatten,
symposia, nieuwsbrief
}} Registratie, studie en verder onderzoek
in samenwerking met andere netwerken
palliatieve zorg

Palliatieve zorg is erkend door de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en is
een universeel recht voor ieder persoon.

Het Forum is het Netwerk Palliatieve Zorg van
de thuisequipe Omega vzw en staat o.m. in
voor psychologische ondersteuning, intervisie,
vrijwilligerswerk, vorming en rouwzorg.
De leden van het Forum Palliatieve Zorg zijn
huisartsen en huisartsenkringen, specialisten diverse disciplines geneeskunde, thuisverpleegkundigen, zorgkundigen, palliatief
supportteams van ziekenhuizen en van woonzorgcentra, palliatieve zorgeenheden Asse,
Halle, Vilvoorde, Brussel, gezondheidshuizen,
dagcentrum TOPAZ, dienstencentra, SEL
Zorgnetwerk Zenneland en Brussels Overleg
Thuiszorg (BOT), expertisecentra dementie.
Ieder
persoon
of
organisatie
met
belangstelling voor palliatieve zorg kan lid
worden van het Forum.

Met een vrijwillige bijdrage kan u palliatieve zorg mee uitbouwen.
Vanaf 40 euro is de gift fiscaal aftrekbaar.
Rekeningnummer: IBAN BE22 9799 4585 1247 Netwerk Palliatieve Zorg Brussel-Halle-Vilvoorde.

