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Betreft: Prioriteiten voor de federale cel palliatieve zorg

Geachte Mevrouw de Minister,
Palliatieve patiënten degelijke en respectvolle zorg bieden is het minste wat we kunnen doen
voor mensen die afscheid nemen van dit leven. Als beroepsorganisatie voor verpleegkundigen
en vroedvrouwen bekijken we voortdurend hoe we deze zorg nog kunnen verbeteren. We
hebben daarvoor een werkgroep van verpleegkundigen die professioneel actief zijn in de
palliatieve zorg. We willen met deze brief graag de acht prioriteiten overmaken die het
resultaat zijn van de besprekingen tussen deze werkgroep en andere stakeholders, en die ons
inzien van groot belang zijn voor de patiënt en de palliatieve zorg.
Graag lichten we deze prioriteiten kort toe:
1. Palliatieve Zorg overkoepelt:
 Voorafgaandelijke zorgplanning
 Palliatieve zorg
 Terminale zorg en zorg rond (beslissingen) levenseinde
2. Ruimte voor het vergroten van kennis en kunde over palliatieve zorg van ALLE
verpleegkundigen:
 Palliatieve zorg is een recht van elke patiënt. Het behoort tot de basistaken
van de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg.
 Gespecialiseerde palliatieve zorg blijft noodzakelijk (knowhow).
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3. Palliatieve en levenseinde-zorg als verpleegkundige A-prestatie in het KB nr. 78 (KB
van 18.06.1990) formaliseren (d.w.z. de term ‘stervensbegeleiding’ vervangen).
4. Duidelijk omschrijven van de functie, de verantwoordelijkheid en de rechten van de
verpleegkundige als gelijkwaardige partner in de zorg voor de patiënt en bij
beslissingen over het levenseinde1.
Dit houdt verband met:
 Overleg en interdisciplinaire afstemming met artsen in ethische situaties
 Aansprakelijkheid verpleegkundigen.
5. Duurzame betrokkenheid van verpleegkundigen bij het beleid. Er was nu geen
expliciete vertegenwoordiging van verpleegkundigen in het begeleidingscomité van
de studie over ‘de identificatie van de palliatieve patiënt en de evaluatie van zijn
behoeften (PICT)’.
6. Steun om interdisciplinaire guidelines te ontwikkelen (cf. Pallialine).
7. Twee concrete wetsvoorstellen realiseren: aanvulling Wet euthanasie en Ethisch
Comité in Wet ziekenhuizen).
8. Een vernieuwd palliatief statuut voor de patiënt.
Dit palliatief statuut hangt niet meer vast aan de huidige 3 maanden-regel, maar is
van toepassing bij elke diagnose van een levensverkortende ziekte. Dit kan zelfs
samen met curatieve of levensverlengende behandelingen (cfr. PICT-studie).
 Afhankelijk van de palliatieve zorgbehoeften kunnen er 3 stadia herkend
worden: ‘palliatief statuut’, ‘verhoogd palliatief statuut’ en ‘terminaal
statuut’.
De patiënt behoudt dit statuut doorheen het verloop van zijn ziekte en
doorheen de verschillende zorgsettings.
 Uitwerken van een adequate financiering van de zorg of een verhoogde
tegemoetkoming voor de patiënt, aangepast aan de behoeften van de
patiënt.
Palliatieve zorg is een basistaak van elke verpleegkundige, die daarbij in elke setting
ondersteund kan worden door een gespecialiseerd multidisciplinair palliatief team.
Dit initiatief heeft de steun van de Algemene Unie der Verpleegkundigen van België.

1

Albers et al. 2014. Attitudes of nursing staff towards involvement in medical end-of-life decisions: a
national survey study. Patient education and counseling 94,4-9.
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Wij willen graag een actieve partner zijn in het beleidsdenken over palliatieve zorgen. Graag
zouden wij daarom deze prioriteiten willen bespreken met u.
U kunt zich richten tot mevrouw Veerle Coupez, voorzitster van de werkgroep Palliatieve zorg
NVKVV, telefoonnummer 051/51.98.00 en emailadres Veerle.Coupez@palliatieve.be .
Met de meeste hoogachting,

Magda Vermeulen
Algemeen voorzitster NVKVV
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