Kiosk vroegtijdige zorgplanning en palliatieve zorg

Gegevens team:
team: Palliatief team Zonnebloem
setting: woonzorgcentrum
adres: Hutsepotstraat 29, 9952 Zwijnaarde

Projectomschrijving:

Geef een omschrijving van het project (inhoud, werkwijze en doel):
Inhoud: Infopunt opgericht voor bezoekers, vrijwilligers en professionelen (studenten,
artsen), buurtbewoners rond palliatieve zorg en vroegtijdig zorgplanning.
Doel: een aanspreekpunt zijn voor de omgeving: internen en externen te helpen om de
nodige documenten in te vullen na het geven van correcte informatie over het belang van
vroegtijdige zorgplanning.
Werkwijze :









Opleiden van internen door het Netwerk Palliatieve Zorgen en VSPW om professionele
kennis te verwerven.
De opgedane kennis wordt doorgegeven via vorming in scholen en infomomenten aan
externen. Na de infomomenten kunnen externen terecht bij deskundigen voor een
individueel gesprek en om de nodige documenten te bekomen of in te vullen.
Oprichten en beheren van documentatiecentrum (folders en documenten).
Samenwerken met professionele externen: maken van documentaire "goodbye Armand"
in samenwerking met Marc Cosyns, TV-reportage "Koppen: 8 op 10 Vlaamse rusthuizen
heeft geen euthanasiebeleid"
Overlegmomenten met Netwerk Palliatieve Zorgen, Leif, Federatie Palliatieve Zorgen,
bindingen met omliggende ziekenhuizen, palliatieve vrijwilligers binnen de zorg.
Opvoeren van toneelvoorstelling met eigen personeel en vrijwilligers rond het nut van
vroegtijdige zorgplanning en dementie.
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Waarin is dit project inventief of innovatief?
Voor een woonzorgcentrum is het een vrij uniek concept dat wij aan de omgeving volledig
kosteloos documenten en info verstrekken en indien gewenst hulp bieden bij het invullen
van de correcte, gewenste documenten (negatieve wilsverklaringen, verzoek tot euthanasie
bij onomkeerbare coma, verklaring voor orgaandonatie, verklaring inzake ter aarde
bestelling. We sporen mensen aan om niet te wachten tot het niet meer mogelijk is om hun
eigen wensen te kunnen uiten, maar tijdig na te denken rond levenseindebeslissingen.
In welke mate is het project duurzaam?
Het project is zeer duurzaam, omdat het ontstaan is uit een nood aan correcte info, ter
beschikking stellen en begeleiding bij het invullen van de documenten. We merken heel wat
misverstanden rond negatieve wilsverklaringen, acuut verzoek tot euthanasie, palliatieve
sedatie en wettelijke bepalingen.
Hoe kan het project inspirerend zijn voor de andere palliatieve settings?
Dit project is op een eenvoudige wijze tot stand te brengen: door een kleine inspanning
kunnen veel mensen bereikt en geholpen worden. Het is toegankelijk voor iedereen. Door te
netwerken en open te communiceren willen wij anderen inspireren om laagdrempelige
kiosken binnen hun instelling op te richten.
Heeft u zicht op de uitkomst en de resultaten van het project tot dusver (aantal bereikte
personen)?
Het project loopt al 1,5 jaar. Gedurende deze periode hebben we ongeveer een honderdtal
externen documenten bezorgd en begeleid bij het invullen van deze documenten. Op
zaterdag 21/11/2015 geven wij een nieuw infomoment. Daarna verwachten wij terug een
piekmoment met vraag om begeleiding van externen.
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