Beroepsorganisatie voor
verpleegkundigen

Thuiszorg - eerstelijn: toegewezen functieclassificatie voor ‘verpleegkundige palliatieve zorg’

1. Multidisciplinaire BegeleidingsEquipes voor palliatieve verzorging (MBE)
De verpleegkundigen werkzaam binnen de Multidisciplinaire BegeleidingsEquipes voor
palliatieve verzorging (MBE) zijn experten in palliatieve zorg. Zij worden betrokken in de moeilijkste
palliatieve thuissituaties.

Zij vervullen in de thuiszorg een tweedelijnsfunctie : zij nemen geen zorg over, maar adviseren de
huisartsen en hun collega-verpleegkundigen op gebied van pijn- en symptoomcontrole,
psychosociale-, spirituele- en rouwzorg. Zij begeleiden de patiënt bij zijn zingevingsvragen of
(medische) beslissingen bij het levenseinde.
Deze verpleegkundigen worden heel regelmatig betrokken bij complexe ethische dilemma’s rond
palliatieve

zorg

en

levenseindebeslissingen.

Communicatie,

psychosociale

en

spirituele

ondersteuning van de patiënt en zijn naasten, rouwzorg, het voeren van slechtnieuwsgesprekken,
horen tot hun dagelijkse opdrachten. Bovendien worden zij vaak geconsulteerd door de
woonzorgcentra waarbij zij telefonisch advies of ter plaatse begeleiden, aanbevelingen geven over
pijn- en symptoomcontrole of over moeilijke ethische dilemma’s. Hun expertise en ondersteuning
wordt steeds meer gevraagd in de psychiatrische instellingen en VAPH-sector.
Naast vorming geven, hoort ook ‘Bedside teaching’ tot hun takenpakket. Door hun expertise en
voorbeeldfunctie leren de andere betrokken disciplines, ook artsen, hoe te handelen in bepaalde
situaties.
Deze functie is wettelijk verankerd in het KB 13/10/1998 – ‘Koninklijk besluit tot bepaling van de
minimale criteria waaraan de overeenkomsten tussen de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor
palliatieve verzorging en het Verzekeringscomité ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige
verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten voldoen.’
(Publicatie : 04-11-1998 - dossiernummer : 1998-10-13/36)

Ook de RIZIV erkent hun werking: een RIZIV-conventie met begeleidingsequipes regelt de
financiering.
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De werkgroep is er ten stelligste van overtuigd dat de inschaling van deze verpleegkundigen,
werkzaam binnen een multidisciplinair begeleidingsequipe, hoort binnen de sectorale
referentiefunctie code 6161.

2. Referentiefunctie palliatieve zorg thuiszorg
In de reguliere thuiszorg zijn de referentfunctie palliatieve zorg de eerste aanspreekpunten voor
hun collega-verpleegkundigen. Zij worden geconsulteerd bij moeilijke palliatieve situaties. Zij geven
advies over pijn- en symptoomcontrole, helpen bij technische zorg (bv. gebruik van spuitaandrijvers),
helpen in ethisch moeilijke situaties, ondersteunen het overleg met de arts en de MBE met betrekking
tot medicatie, fysieke, psychische, sociale, existentiële en economische noden van de patiënt en zijn
naasten.

Ze begeleiden en adviseren het verpleegkundig team en participeren actief mee in de zorg indien
nodig. Ze brengen desgevallend het verpleegkundig team, de behandelende arts en de MBE samen
voor een overleg (zowel in de beginfase als na het overlijden) met als doel het maken van
zorgafspraken en evaluatie van het verloop (lerende organisatie). Zij fungeren als antenne en
houden de aandacht voor palliatieve zorg binnen de teams levendig.

Gezien deze functieomschrijving het best aansluit op de sectorale referentiefunctie code 6166
(referentieverpleegkundige binnen dienst /afdeling) pleiten wij ten stelligste om deze functie
daarin in te schalen.

2

