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Het ontwerpadvies van de ad-hoc werkgroep Palliatieve dagverzorgingscentra werd op de 

plenaire vergadering van 08/09/2012 van de Afdeling Programmatie en Erkenning van de 

NRZV voorgesteld. 

 

Een  goedkeuring kon alleen worden gegeven nadat de plaats van deze voorziening in het 

totaal pakket van de Palliatieve zorg werd gesitueerd. Aanvankelijk werd gewacht op de 

conclusies van de Evaluatiecel van de Palliatieve Zorg o.l.v. Prof. M.Keirse om dubbel werk 

te vermijden. Daar echter uiteindelijk bleek dat deze evaluatiecommissie eerder andere 

aspecten van het probleem besprak, werd besloten opnieuw samen te komen en een voorstel te 

formuleren. 
 

Alle actueel actieve Palliatieve dagverzorgingscentra werden uitgenodigd en participeerden 
op actieve en constructieve wijze aan het debat. 

 
Hieruit blijkt dat: 

-men in het Verenigd Koninkrijk 250 palliatieve dagcentra heeft, met bovendien wachtlijsten; 
-de wijze van werken tussen de verschillende Belgische Palliatieve dagverzorgingscentra 

sterk verschilt, wat normaal is bij opstartende initiatieven die bovendien beperkt zijn in hun 

financiële middelen; 

-sommige centra ook reeds met wachtlijsten moeten werken; 

-de palliatieve dagverzorgingscentra een brug zijn tussen de ziekenhuiszorg en de (palliatieve) 

thuiszorg; 

-de palliatieve dagverzorgingscentra vaak de patiënten voorkomen voor therapeutische 

hardnekkigheid: onnodige diagnostische  en therapeutische interventies kunnen vaak worden 

vermeden; een palliatieve medische aanwezigheid is dus enkele uren per dag gewenst 

-de palliatieve dagverzorgingscentra in feite in een stadium vóór het stadium van palliatieve 

thuiszorg komen en dus aanvullend zijn; 

-hierdoor minder heropnames gebeuren en vaak het ontslag uit het ziekenhuis kan vervroegd 

worden; 

-de gemiddelde zorgduur aanzienlijk kan variëren, tot een gemiddelde van 6 maand; 
-de psychosociale aspecten een bijzonder groot belang hebben, waarbij een aantal zaken 

worden besproken die in de thuissituatie moeilijker aan bod komen (zoals angst om te sterven, 
euthanasie, etc); dit veronderstelt geschoold personeel; het contact met lotgenoten bijzonder 

verrijkend is in dat opzicht; 
-er steeds een zeer goede communicatie is met de huisarts van de patiënt; 

-de palliatieve zorg eenheid komt eventueel pas in een veel later stadium aan bod;  
-het opvolgen van deze patiënten zou best gebeuren met een ad-hoc instrument, nl de “RAI 

Palliative Care”; 

-het nuttig zou zijn ook een week-end opvang te kunnen verzekeren; 

-het opstarten van palliatief kortverblijf valt zeker te overwegen. 

-de kostprijs die aan de patiënt gevraagd wordt varieert tussen 5 en 17 euro, al dan niet 
inclusief transport.. 

-Soms wordt “palliatief” geassocieerd met “kanker”. In de toekomst moeten alle patiënten van 
de palliatieve zorg kunnen genieten, ook niet-kanker patiënten.  

 
 

 

 



 

 

 

 

Advies 

 

De Palliatieve Dagverzorgingscentra hebben een unieke plaats in het palliatief gebeuren, na 

een acute diagnose en kankerbehandeling en vóór de palliatieve thuiszorg en de palliatieve 

zorgeenheid. De kwaliteit van de zorg voor onze kanker patiënten zal erdoor verbeteren en de 

ziekenhuiskost zal erdoor verminderen. 

 

De palliatieve dagverzorgingscentra zijn voortaan bestemd voor alle palliatieve patiënten, 
ongeacht deze kankerpatiënt zijn of niet. 

 
Wellicht is er nood aan een dergelijke eenheid in elke grotere stad. Deze eenheid kan gelinkt 

worden aan de Palliatieve ziekenhuiseenheid, aan het palliatief netwerk, het minst van al aan 
een geriatrisch dagverzorgingscentrum, waar de deskundigheid en accenten volledig anders 

liggen. Het moet evenwel met een grote autonomie kunnen werken, gezien de zeer specifieke 
opdrachten. 

 

 

 

 

 

  


