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25 JAAR FEDERATIE PALLIATIEVE ZORG
BRUSSEL (KerkNet) – De Federatie Palliatieve
Zorg Vlaanderen (www.palliatief.be) viert
zaterdagnamiddag de 25ste verjaardag. Op de
academische feestviering in de Boerentoren in
Antwerpen zal minister Jo Vandeurzen, Vlaams
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
de eerste driejaarlijkse prijs ‘Passie voor
Palliatieve Zorg’ uitreiken. De onderscheiding is
vooral een aanmoediging voor de palliatieve teams die in heel Vlaanderen
actief zijn. In totaal betreft het 32 teams. Jo Vandeurzen, Vlaams minister
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “Palliatieve zorg is een relatief
jonge discipline, maar ze maakte wel al een omvangrijke evolutie door. Bij
palliatieve zorg is niet alleen medische kennis van groot belang. Er zijn
voor de mensen, en het gesprek mogelijk maken, zorgt voor een betere
kwaliteit van leven voor de patiënt en zijn naaste omgeving.”
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Met bovenstaande kalender kan u Kerknet
nieuwsberichten per aangeklikte dag
consulteren.

Directeur Paul Vanden Berghe: "Vlaanderen wordt binnen de European
Association for Palliative Care als een voorbeeldregio inzake palliatieve
zorg erkend, maar zorgverleners kunnen de vraag naar palliatieve zorg niet
meer volgen. De wetgevende initiatieven die de start van palliatieve zorg
mogelijk hebben gemaakt zijn bijna even oud als de federatie. Ondertussen
zijn er nieuwe doelgroepen (niet enkel meer kanker), is er zorgplanning
(niet alleen terminale zorg) en is er de ondersteuning bij uitklaring en
uitvoering van levenseindebeslissingen zoals bv. euthanasie. “
"De palliatieve zorg in Vlaanderen ging midden de jaren 1980 van start.
Deze verjaardag is ook een moment om pioniers te vieren zoals zuster
Leontine (19232014) in Brussel en dokter Senne Mullie, een anesthesist
uit Brugge die een van de eerste was om palliatieve teams uit te bouwen."
Tijdens de voorbije 25 jaar bouwde de federatie mee aan structuren, zoals
de koepel van netwerken pallliatieve zorg in Vlaanderen, thuiszorgequipes
en palliatieve supportteams. Tegelijk werd – vaak met minimale middelen 
bijgedragen tot de wetgeving en overheidsfinanciering. "Dat gebeurde
vooral door veel vrijwilligerswerk van pioniers: bevlogen artsen,
verpleegkundigen, psychologen en andere zorgverleners."
Paul Vanden Berghe richt ook de blik op de toekomst: "Wij hopen dat onze
overheden ons blijven ondersteunen bij de verdere uitbouw van de
palliatieve zorg in Vlaanderen. Wij hopen ook dat de nieuwe wegwijzer
‘Alles over het levenseinde. Wegwijs in palliatieve zorg’ (Acco), die
vandaag wordt voorgesteld, ruime verspreiding kent en zo ook het ruime,
maar vaak nog onbekende aanbod van palliatieve zorg in Vlaanderen
beter bekend maakt."
(Kerknet)
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