contactgegevens
FORUM PALLIATIEVE ZORG
HOOFDZETEL
J. Vander Vekenstraat 158
1780 Wemmel
Tel. +32 2 456 82 07
Het
expertisecentrum
Waardig
Levenseinde
(W.E.M.M.E.L.) en zijn Brusselse campus Brusselse
Expertise Levenseinde (Br.E.L) is de plaats waar personen
en organisaties elkaar kunnen vinden in een dialoog
aangaande het levenseinde.
Het centrum bundelt expertise en wetenschappelijke
kennis, neemt een actieve rol op in het maatschappelijk
debat en doet aan sensibilisering en praktische
ondersteuning van de brede bevolking, de patiënt,
de mantelzorger en de hulpverlener op vlak van
levenseindebeslissingen en levenseindezorg. Dit gebeurt
in het kader van de rechten van de patiënt en met het volle
respect voor zijn beslissingskader en autonomie.
Deze missie vertolkt zich in concrete doelstellingen:

www.forumpalliatievezorg.be
info@forumpalliatievezorg.be

CAMPUS BRUSSEL
Saincteletteplein 17
1000 Brussel
(ingang via Akenkaai 1, 4de verdieping)
Tel. +32 472 73 17 92
www.forumpalliatievezorg.be
brussel@forumpalliatievezorg.be

OMEGA THUISZORGEQUIPE
J. Vander Vekenstraat 158
1780 Wemmel
Tel. +32 2 456 82 03

• Vorming en opleiding
• Een aanspreekpunt en kenniscentrum

www.vzwomega.be
info@vzwomega.be

• Contacten met beleidsmakers
• Een pluralistisch palet van inbreng en 		
respectvolle houding
• Faciliteren en ondersteunen van
organisaties die deze missie onderschrijven
•…

in samenwerking met

Overleg, opleiding en
dienstverlening voor alle
partners in de palliatieve zorg

met steun van

Brussel-Halle-Vilvoorde

palliatieve zorg

forum palliatieve zorg
wat?
Het Forum Palliatieve Zorg (erkend Netwerk Palliatieve
Zorg Brussel-Halle-Vilvoorde) is een open plaats van
uitwisseling, vorming en ontmoeting voor alle partners
van de regio Brussel-Halle-Vilvoorde en maakt deel
uit van W.E.M.M.E.L., het expertisecentrum Waardig
Levenseinde. Het Forum heeft tevens een campus in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

hoe?
• Informatieverstrekking en kwaliteitsvolle palliatieve
zorg met respect voor de wil van de patiënt

Thuiszorgequipe omega
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.

• Vrijwilligerswerk coördineren i.s.m. thuiszorgequipe
Omega

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 een recht voor ieder persoon voor wie
genezen niet meer mogelijk is.
Ook familie en vrienden krijgen plaats in de palliatieve
hulpverlening. Alle hulpverleners stemmen af op vragen
en noden van de patiënt en van zijn omgeving.

hoe?
De zorgverlening wordt versterkt 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 met patiënten en
mantelzorgers is aangewezen.

• 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 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 de regio BrusselHalle-Vilvoorde en voor de brede bevolking.

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

