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Tijdige zorgplanning:
Beter nu dan nooit

Dag van de mantelzorger
Losse draadjes verbinden

GETUIGENIS

Editoriaal
Goede zorg en een waardig levenseinde vinden we allemaal belangrijk. Maar toch zal iedere persoon
hier een andere invulling aan geven.
(Vroeg)tijdige zorgplanning, een
gevoelig maar belangrijk thema om
‘beter nu dan nooit’ bij stil te staan.
Ellen Vandenbroeck, educatief medewerker bij zusterorganisatie ZorgSaam, getuigt hierover zowel vanuit
haar professionele als vanuit haar
eigen ervaring als mantelzorger. Je
kan als mantelzorger op verschillende plaatsen ook vorming volgen rond
dit thema. Deze vorming en nog veel
meer vind je terug in de rubriek ‘even
uw aandacht’.
We blikken vooruit op de dag van de
mantelzorger op 23 juni. Op heel wat
plaatsen hebben we voor jou verrassende verwenmomenten in petto.
Of haak- en brei jij met ons mee? Samen met personen met dementie haken en breien we aan een kunstwerk
van 122.000 cm lang. Een symbolische centimeter voor iedere persoon
met dementie in Vlaanderen. Het finale pronkstuk wordt voorgesteld op
de werelddag dementie op 21 september.

Beter nu dan nooit
(vroeg)tijdige zorgplanning
De mama van Marleen kreeg door hartproblemen verschillende jaren geleden een defibrillator ingeplant. Gezien zo’n defibrillator een
beperkte levensduur heeft, vroeg de cardioloog onlangs aan Marleen of deze nog moest vervangen worden. Haar mama is intussen
diep dement waardoor de arts de vraag niet meer aan haar zelf kon
stellen. Een moeilijke vraag voor Marleen, stof tot nadenken: “Wat
zou mama gewild hebben? Zou ze nog enkele jaren willen verder
leven maar ook verder achteruitgaan? Of zou ze zich tevreden stellen met het feit dat het mooi is geweest en het niet inplanten zou
betekenen dat ze zonder pijn kan sterven?” Wat een dilemma!

Het verhaal van Marleen is geen
alleenstaand feit. Mantelzorgers
worden regelmatig geconfronteerd met dit soort moeilijke vragen rond zorg en levenseinde.

Veel leesplezier!

Monique Swinnen
Voorzitter
Landelijke Thuiszorg

VROEGTIJDIGE ZORGPLANNING
Sinds 2002 kan elke Belg
keuzes maken omtrent zijn
levenseinde. Jong en oud kan
deze keuzes vandaag al laten
vastleggen. Dit noemen we
(vroeg)tijdige zorgplanning.
Inzicht krijgen in de keuzemogelijkheden van vroegtijdige
zorgplanning bespaart niet alleen ongewenste zorg, maar
geeft vooral rust.

Nik Van Gool
Voorzitter
Ons Zorgnetwerk

Winnaars van de wedstrijd uit ons
vorig nummer
Winnen een prachtige scheurkalender:
• Maria Belmans, Wuustwezel
• Chris Peeters, Turnhout
• Jeanine Janssen, Maaseik
• Frieda Lauwers, Zemst

In de loop van 2019 biedt Ons
Zorgnetwerk samen met zusterorganisatie Zorg-Saam op verschillende locaties vorming aan rond
dit thema. Ellen Vandenbroeck,
educatief medewerker bij ZorgSaam en zelf mantelzorger voor
haar schoonvader licht het belang
van (vroeg)tijdige zorgplanning
toe:
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Ik verkies de term ‘tijdige zorgplanning’ boven ‘vroegtijdige zorgplanning’. Op zorgplanning staat
geen leeftijd. Je moet het in feite
zien als een continu proces voor
zowel jezelf als je omgeving om
na te denken rond de betekenis
van goede zorg en het maken van
bewuste keuzes rond het levenseinde.
Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Hoe begin je aan zo’n gesprek?
Ga vooral het gesprek niet uit
de weg. Ik geef meestal de raad
om eerst iets te lezen of een vorming over het onderwerp te volgen zodat men goed mee is met
wat tijdige zorgplanning inhoudt.

“Ga vooral het gesprek
niet uit de weg.”
Ik moedig mensen ook aan om er
over te praten met de rest van de
familie en vooral het waarom mee

GETUIGENIS

te delen aan de hand van een concreet voorbeeld uit eigen omgeving. Iedereen kent wel iemand die thuis wou
sterven en net voor het einde dan toch nog werd opgenomen in het ziekenhuis, waar hij of zij nog verschillende
zware onderzoeken moest ondergaan. Dit zijn ideale
voorbeelden om in eigen familie het gesprek rond zorgplanning op gang te trekken. Vragen zoals ‘Wat geeft je
zin in het leven?’, ‘Wat betekent voor jou gelukkig ouder
worden?’, ‘Wat vind je het allerbelangrijkste bij goede
verzorging?’, … geven richting.
Naast de directe familie is de huisarts bij uitstek de ideale gesprekspartner en raadgever. Een belangrijke tip is
dat je best bij het maken van een afspraak aankondigt dat je het over
zorgplanning wenst te hebben.
Zo kan de arts de nodige tijd nemen
om jouw persoonlijke situatie te bespreken.

“Een huisarts is de best geplaatste persoon
om mogelijke keuzes te bespreken.”
geren van bepaalde handelingen kan vaak verstrekkende gevolgen hebben en soms onbewust in je nadeel uitdraaien. Een huisarts is de best geplaatste persoon
om de pro’s en contra’s van je mogelijke keuzes te
bespreken. Op deze manier kan je dan ook voor jezelf
een gefundeerde keuze maken.

NEGATIEVE WILSVERKLARING
Er zijn de dag van vandaag
verschillende documenten ter
beschikking waarin je bepaalde zaken kan laten vastleggen
rond zorg en levenseinde. Een
mooi voorbeeld hiervan is de
negatieve wilsverklaring. Met
dit document kan je vastleggen welke onderzoeken of behandelingen je niet meer wenst
wanneer je het zelf niet meer
kan vragen door bijvoorbeeld
wilsonbekwaamheid, coma, dementie, …
Het kan hier gaan om het weigeren van kunstmatig toedienen
van voeding en vocht, reanimatie, kunstmatige beademing, antibiotica, chemotherapie, NMRonderzoek …

Dit document kan in bepaalde situaties nuttig zijn en is vooral bedoeld
om medische hardnekkigheid tegen
te gaan. Persoonlijk vind ik de lijst
van de negatieve wilsverklaring
vooral interessant als leidraad van
een bespreking met familie of arts.
Het effectief opstellen van een negatieve wilsverklaring zou ik steeds
in overleg doen met een huisarts.
Het aanvinken en bijgevolg ook wei-

Ellen Vandenbroeck
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Daarnaast merk ik op dat mensen vaak hun eigen
grenzen verleggen, ook rond zorg. Je kan vandaag zus
of zo denken, maar wat over enkele jaren? Wat komt er
op je pad? Onlangs kwam ik een vriendin tegen wiens
moeder een ongeneeslijke longtumor heeft. Artsen hadden haar voor de 2de keer immunotherapie voorgesteld.

“Mensen verleggen vaak
hun eigen grenzen.”
Aanvankelijk zag ze de behandeling niet meer zitten tot
ze te horen kreeg dat er een eerste achterkleinkind op
komst was. Plots kon de behandeling met alle negatieve
bijwerkingen voor haar dan weer wel… zo zie je maar.
Vandaar dat je een zorgplanning, negatieve wilsverklaring altijd kan laten wijzigen.
Mijn schoonvader koos er niet voor om een negatieve
wilsverklaring op te maken. Na het overlijden van mijn
schoonmoeder koos hij om mij als wettelijke vertegenwoordiger ‘patiëntenrechten’ aan te duiden. Voor de
buitenwereld lijkt dit wellicht geen evidente keuze om een
schoondochter aan te duiden, maar voor onze familie
voelt dit goed. Ik vind het belangrijk om in familieverband

“Ik vind het belangrijk om in
familieverband goed te overwegen
wie de vertegenwoordiging opneemt”
Op zoek naar meer informatie
over dit onderwerp?
Welkom op een van onze
vormingsmomenten:
zie rubriek ‘even uw aandacht’
verder in dit nummer.
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goed te overwegen wie de vertegenwoordiging opneemt:
Wie is er gemakkelijk beschikbaar? Wie durft er als het
moet tegen artsen in te gaan? Wie ziet het zelf zitten om
vertegenwoordiging op te nemen? Als spreekbuis vind
ik het persoonlijk gemakkelijker dat ik wat meer afstand
heb als mijn man en schoonbroer. De informatie die ik bij
opname verkrijg als vertegenwoordiger koppel ik steeds
terug met de familie. Ik betrek hen ook bij de beslissingen, vind het belangrijk dat ook zij mee zijn met de wensen van mijn schoonvader nu hij het zelf nog kan zeggen.
De dag dat hij niet meer bewust is zal ik gevraagd worden
om te beslissen in zijn plaats en zal ik zijn wens vervullen
ook al is dit niet de keuze van de rest van de familie.

WETTELIJKE VERTEGENWOORDIGER
Wettelijke vertegenwoordiger ‘patiëntenrechten’
is een meerderjarige persoon die in jouw plaats je
rechten als patiënt uitoefent, indien je hiertoe niet
meer in staat bent omdat je bijvoorbeeld in coma ligt
of dement bent. Een vertegenwoordiger kan je enkel
aanduiden indien je nog bij volle bewustzijn bent en
kan ook ingetrokken worden. Het is vooral van belang dat dit document gekend is bij ofwel een notaris
en/of huisarts.
En wat als je geen vertegenwoordiger hebt aangeduid en je kan als patiënt niet meer opkomen voor je
eigen rechten? Dan zal je samenwonende echtgenoot of wettelijk of feitelijk samenwonende partner
beschouwd worden als vertegenwoordiger. Indien
deze er niet is of dit niet wil doen, word je in vervangende volgorde vertegenwoordigd door een meerderjarig kind, een ouder of een meerderjarige broer
of zus.

ZORG

Een mobiliteitshulpmiddel kopen of huren,
voortaan via de Vlaamse Sociale Bescherming
Als je door chronische ziekte, ouderdom of een beperking een hulpmiddel nodig hebt om je te verplaatsen, vraag je dit voortaan aan
bij je zorgkas (Vlaamse sociale bescherming). Vroeger moest je een
aanvraag doen via de adviserend
geneesheer van je mutualiteit of
als je jonger dan 65 jaar was via het
Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap. In de nieuwe regelgeving zijn ook de voorwaarden
voor aankoop en verhuur aangepast.
Het gaat om hulpmiddelen die
je voor een lange periode nodig
hebt zoals een rolwagen, elektronische scooter, rollator, driewielfiets,
… Krukken of een rolwagen die je
tijdelijk nodig hebt na bijvoorbeeld
een beenbreuk komen niet in aanmerking.
Voorwaarden
• Enkel op voorschrift van een
arts of een gespecialiseerd team.

en hoe snel je dat mag vervangen. Vanaf de leeftijd van 85
jaar of ouder kan je enkel een
mobiliteitshulpmiddel huren.
Ook als je in een woonzorgcentrum woont of een ‘snel degeneratieve aandoening’ (bijvoorbeeld ALS) hebt, kan je enkel
een hulpmiddel huren.
Wat betaalt mijn zorgkas?
Een vast bedrag voor een hulpmiddel (afhankelijk van type) dat
je koopt
• De volledige huurprijs als je een
hulpmiddel huurt
• Een vast bedrag voor kosten van
onderhoud en herstellingen

•

•

Stap 2: Ga met je voorschrift of
je rapport naar een erkende verstrekker. Deze zal je adviseren
over de mogelijkheden en samen met jou een aanvraagformulier invullen. Hij zal je adviseren over aankoop of huur.
Stap 3: Je verstrekker stuurt je
aanvraag digitaal door naar je
zorgkas, die zal evalueren of je
aan de voorwaarden voldoet.
Stap 4: Je krijgt een brief van je
zorgkas waarin staat voor welk
hulpmiddel de Vlaamse Sociale
Bescherming zal tussenkomen.
Je verstrekker ontvangt deze beslissing ook en zal je hulpmiddel
bezorgen.

•

•

Supplementen voor duurdere producten, uitvoeringen of meer geavanceerde aanpassingen dan
deze waarvoor je in aanmerking
komt betaal je zelf, alsook de kosten
voor onderhoud en herstel boven je
beschikbaar budget.

Meer info:
http://www.vlaamsesocialebescherming.be/mobiliteitshulpmiddelen

“Mobiliteitshulpmiddelen kunnen erg helpend zijn. Daarom is de keuze voor
een correct hulpmiddel dat aansluit op iemands noden
en behoeften erg belangrijk.”
Lut Huveners
verantwoordelijke comfortzorg, ergonomie Landelijke Thuiszorg.
Advies nodig? Lut Huveners - 016/24 49 23

•
•

Je bent in orde met de betaling
van je jaarlijkse zorgpremie aan
je zorgkas.
Je kan op elke leeftijd een mobiliteitshulpmiddel aanvragen.
Je leeftijd kan wel mee bepalen
welk type hulpmiddel bij je past

Hoe aanvragen?
• Stap 1: Ga naar je huisarts of laat
je door hem/haar doorverwijzen
naar een gespecialiseerd team
(bij meer geavanceerde mobiliteitshulpmiddelen) voor een voorschrift.
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Langer thuis in eigen huis
Recente wijzigingen in de regelgeving gunstig voor woningaanpassing
Op oudere leeftijd comfortabel en veilig thuis in je vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, is een wens
die menig onder ons deelt. Maar in de praktijk is dit niet
altijd even eenvoudig of vanzelfsprekend. Wat als je zorgbehoevend wordt en het moeilijk wordt om de trap naar
boven te nemen of iets uit de berging in de kelder te halen? Je badkamer niet meer is aangepast? … Je droomt
van allerhande mogelijke aanpassingen, maar hoe begin
je eraan? En wat zal dat allemaal kosten?
De dienst woningaanpassing van Landelijke Thuiszorg
biedt een antwoord op al deze vragen. De coördinatoren
van de dienst geven vrijblijvend advies en starten indien
je het wenst een volledig begeleidingstraject op gaande
van plannen maken, uitvoerders zoeken, werken opvolgen en premies aanvragen. Voor deze dienstverlening
wordt eenmalig 50 euro gevraagd voor het hele opvolgingstraject.
Meer info: bel gratis 0800/112 05
Enkele recente wijzigingen in de regelgeving bij
wonen Vlaanderen maken het verkrijgen van premies voor woningaanpassing vanaf 01/06/2019
eenvoudiger. Sandy Van der Veken, coördinator dienst
woningaanpassing Landelijke Thuiszorg licht de veranderingen voor 65-plussers toe:
De doelgroep die mogelijks in aanmerking komt voor
een aanpassingspremie blijft behouden: 65-plussers die
hun woning wensen aan te passen of verhuurders die de
huurwoning aanpassen voor een inwonende 65-plusser.
De aanpassingspremie blijft wel nog steeds afhankelijk

van het gezinsinkomen. Nieuw is dat deze inkomenstoets gebeurt op basis van het laatst ontvangen
aanslagbiljet en men niet meer het aanslagbiljet in
aanmerking neemt van 3 jaar voordien. Dit is een enorm
voordeel voor personen die net met pensioen zijn en
graag een aanpassing laten doen.
Tot nu toe mochten de ingediende facturen voor de
aanpassingswerken niet ouder zijn dan 1 jaar vanaf de
aanvraagdatum. Dit was voor heel wat van onze cliënten
nogal eens een struikelblok. Vaak een hele teleurstelling gezien het over effectieve kosten ging. Vanaf juni kan
men facturen tot 2 jaar na aanvraag indienen, een welgekomen versoepeling.
Het soort werken waar men premies kan voor aanvragen is niet gewijzigd. Ook het maximale bedrag van
de premie (2.500 euro) blijft behouden.

tussen 10 en 17 u.
Geel, Werft 63
Ook jij mantelzorger, bent die dag van
harte welkom in het gloednieuwe Ons-gebouw in Geel. Je kan rekenen op een gastvrij
onthaal en een boeiend programma samengesteld
door de verschillende organisaties van Ons. Ook
Ons Zorgnetwerk is van de partij.
Benieuwd? Maak er een leuke uitstap van en breng gerust je gezin,
familie, vrienden of buren mee!
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Ook buiten de gewone kantooruren maken we mantelzorgers graag wegwijs in de zorg.
Zorgwijzers van Landelijke Thuiszorg zijn voortaan te bereiken tussen 8 uur ’s morgens en 20 uur
’s avonds op het gratis nummer:
0800/112 05.

EVEN UW AANDACHT

Welkom op een van onze ontmoetingsmomenten
Voor inschrijvingen en meer informatie: onszorgentwerk@ons.be - 0470/29 11 16 - 016/24 49 49.
Thema

Waar en wanneer

Doolhof van premies en tegemoetkomingen

Duffel (02/04), Lint (01/10)

Beter nu dan nooit, (vroeg)tijdige zorgplanning

Lint (11/06)
CADO Kortessem (07/10), CADO Kortenaken (21/10),
CADO Tessenderlo (21/10), CADO Begijnendijk (24/10)

Goede afspraken maken goede vrienden

Poederlee (21/3), Heule (02/04)

Zorg voor adempauze

Kalmthout (20/06), Orsmaal (20/06), Hekelgem (23/06)

Thuis zorgen voor iemand met dementie

Roosdaal (19/03), Kapelle o/d Bos (04/04)

Balanceren tussen veiligheid en vrijheid

Asse (23/05), Tielt-Winge (16/09), Edegem (23/09)

Draagkracht versus draaglast

Kinrooi (16/05)

Langer thuis in eigen huis

Lint (23/04), Edegem (29/04)

Familiegroepen jongdementie in samenwerking
met Alzheimerliga Vlaanderen

Turnhout (23/04 en 24/09)

Vooruitblik op de dag van de mantelzorger

Wij leggen jullie graag in de watten want jullie verdienen een dikke pluim!
In de aanloop naar de dag van de mantelzorger op 23 juni organiseert Ons Zorgnetwerk in samenwerking
met enkele CADO’s verwenmomenten voor mantelzorgers. Niet enkel voor mantelzorgers van cliënten
maar voor alle mantelzorgers uit de buurt. Voor elke deelnemende mantelzorger wordt een attentie voorzien.
Wat

Waar en wanneer

Verrassende receptie

CADO Tildonk, 20/06; CADO Bekkevoort, 18/06
Telkens van 14.00 tot 16.00 u.

Mantelzorgbrunch

CADO Begijnendijk, 14/06; CADO Merchtem, 21/06;
CADO Meise, 21/06; CADO Tessenderlo, 21/06
Telkens van 9.00 tot 11.00 u.

Op de koffie “Zorg voor adempauze”

CADO Olen, 25/03; CADO Buggenhout, 26/03;
CADO Kortenaken, 02/04; CADO Kortessem, 27/05
Telkens van 13.30 tot omstreeks 16.00 u.

Heb je als mantelzorger nood aan opvang tijdens een verwen- of koffiemoment? Geen
nood! De persoon voor wie je zorgt is eveneens welkom en kan deelnemen aan de dagopvang of een verzorgende van Landelijke Thuiszorg komt aan huis zodat jij gerust kan zijn
(melden bij inschrijving en minstens 1 week op voorhand). Mantelzorgers die lid zijn van Ons
Zorgnetwerk krijgen een halve dag gratis opvang in de CADO als kennismaking.
Meer informatie en inschrijven (verplicht): 0470/29 11 16 of onszorgnetwerk@ons.be
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Losse draadjes verbinden
Soms lijkt het alsof de draad van communicatie wat zoek
is wanneer je probeert te praten met een persoon met
dementie. En toch… met wat zoeken blijft een warm contact mogelijk.
In de dagopvang CADO in Olen gingen enkele dames
uit de buurt haken en breien met Yvonne, Maria en Liesbeth. De haakpennen, priemen en wol brachten hen
letterlijk dichter bij elkaar! Dit was het startschot van de
actie ‘Losse draadjes verbinden’ van Ons Zorgnetwerk
i.s.m. zusterorganisaties Zorg-Saam, KVLV en Landelijke Thuiszorg.

Ook zin gekregen om als mantelzorger tijdens een
namiddag of avondoppas te haken of te breien?
Haak of brei samen met de persoon met dementie
waar je voor zorgt met ons mee. We zamelen stukjes in van ongeveer 50 cm breed. Steek, soort wol,
zelfs af en toe een steekje laten vallen … het maakt
ons niet uit. Als je maar een gezellige, verbindende
tijd beleeft met de persoon met dementie.

“Maria pakt de groene bol wol en rolt de
wol af voor Marianne die lustig verder breit.
Beetje bij beetje vinden ze elkaar.”
De organisaties gaan samen de uitdaging aan om
122.000 cm lengte aan eenvoudig gebreide of gehaakte
lapjes (ong. 50 cm breed) in te zamelen. Eén symbolische
centimeter voor elke persoon met dementie in Vlaanderen. Al deze stukjes worden nadien verwerkt in kunstwerkjes en getoond op een groot ontmoetingsmoment
op zaterdag 21 september 2019, werelddag dementie,
een moment waarop iedereen – met of zonder dementie
– die gebreid of gehaakt heeft, wordt uitgenodigd.

COLOFON

Verantwoordelijke uitgever: Marleen Vanhees
Werkten mee aan dit nummer:
Lut Huveners, Ellen Vandenbroeck,
Eva Van De Gaer, Sandy Van der Veken,
Marleen Vanhees en Hilde Weckhuysen
Foto’s: Carl Vandervoort
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In de CADO’s van Buggenhout, Dessel, Londerzeel, Meise, Overijse, Tessenderlo en Tildonk zullen in de loop van de maanden maart, april en mei
enkele haak- en breinamiddagen plaats vinden.
Ben je een creatieveling uit de buurt of ken je iemand met dementie die graag nog eens zijn of haar
haak- of breikunsten boven haalt? Ook dan ben je
van harte welkom op de haak- en breinamiddagen.
Voor de persoon met dementie is het een ideale gelegenheid om in een ongedwongen sfeer kennis te
maken met de dagopvang.
Meer info over beide initiatieven bij
Hilde Weckhuysen: 016/24 49 49 - 0470/29 11 16 onszorgnetwerk@ons.be

Adres: Remylaan 4b, 3018 Wijgmaal-Leuven,
Tel. 016/24 49 49,
onszorgnetwerk@ons.be
Vormgeving: Studio Ons
Drukwerk: Contrapunt, Kessel-Lo

Ons Zorgnetwerk is
een erkende vereniging
van gebruikers en
mantelzorgers en is
een initiatief van KVLV
Vrouwen met vaart,
Landelijke Gilden en
Landelijke Thuiszorg.

