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Voorwoord
even uit de biecht. Als politici worden we verondersteld van alles op de hoogte te zijn:
“ Ikdeklap
laatste nota’s, updates en nieuwsberichten gelezen te hebben.
En dat doe ik ook. Maar toch, als het over een onderwerp gaat als palliatieve zorg, dan stokt
het even. Dan denk je na over wat het leven betekent, wat het leven van een naaste betekent.
Dan besef je dat je misschien veel kunt weten over de theorie van palliatieve zorg, maar de
praktijk, dat is nog iets anders.
Brussel is een erg jong gewest met een gemiddelde leeftijd van 37 jaar, zeker in vergelijking
met Vlaanderen en Wallonië. Maar ook wij kennen een sterke vergrijzing, tegen 2040 zouden
we 290.000 zestigplussers hebben en verwachten we een aanzienlijke stijging van de
tachtigjarigen: het zijn er nu al 50.000. Tachtig is natuurlijk een indrukwekkende leeftijd,
maar ook ééntje die een aantal antwoorden op bepaalde noden vereist.
Daarbij komt nog de unieke stadssituatie kijken. Veel ouderen zijn nog actief, gaan naar
voorstellingen, of buurtactiviteiten. Maar een aantal ouderen vereenzaamt en ziet nauwelijks
mensen, buiten de wekelijkse bezoeken van de thuiszorg. Wanneer buren pas een maand of
weken later constateren dat de post opstapelt of dat er een vreemde geur in de gang is, dan
is het te laat.
En dan heb ik het nog niet over de tientallen straatdoden die elk jaar in Brussel vallen, en
begraven worden, zonder familie of vrienden.
Ieders leven verdient een waardig einde; niet in het minst degene die lijden.
Dat mensen langer leven, maakt die opdracht niet per se makkelijker. Waar vroeger
palliatieve zorg zich vooral richtte op kankerpatiënten, heb je nu een grote verscheidenheid
aan patiënten, met andere ziektes zoals dementie of de naweeën van beroertes, wat het voor
de zorgverleners en vrijwilligers complexer maakt.
De opdracht van Br.E.L. is dan ook van kapitaal belang. Ervaringen uitwisselen, verhalen
horen van zorgverleners die in zeer moeilijke en delicate omstandigheden werken: zo zorgen
we voor meer handvaten om de uitdagingen rond een waardig levenseinde in Brussel aan te
gaan.
Ik dank iedereen die zich daar professioneel of als vrijwilliger voor engageert.
Bianca Debaets
VGC-Collegelid bevoegd voor Gezondheid

”

Situering
Om de palliatieve en levenseindezorg in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest meer in de kijker te zetten, roept het
Brusselse Expertise Levenseinde (Br.E.L.) februari 2017 uit
tot de Maand van de palliatieve zorg. In de rand van het 2de
EPC-congres (Education in Palliative Care) - dit jaar in het
teken van angst bij het levenseinde - bieden we verschillende
activiteiten aan over palliatieve zorg, waaronder vormingen,
debatten, filmvoorstellingen, infosessies, intervisie, expo, etc.
Br.E.L. ondersteunt in de Brusselse regio de brede bevolking,
de patiënt, de mantelzorger en de hulpverlener op vlak van
levenseindebeslissingen en levenseindezorg. Tijdens de
maand palliatieve zorg willen we dan ook alle betrokken
actoren bereiken en interessante uitwisselingsmomenten
mogelijk maken.

Br.E.L. is de Brusselse campus van zes organisaties
die werken rond en in dialoog kunnen treden over het
levenseinde: supportief dagcentrum TOPAZ, palliatieve
thuiszorgequipe Omega, Forum Palliatieve Zorg BHV,
LevensEindeInformatieForum (LEIF), ULteam (Uitklaring
Levenseindevragen) en de Leerstoel “Waardig Levenseinde”
van deMens.nu van de VUB. We werken intensief samen met
W.E.M.M.E.L. (expertisecentrum “Waardig Levenseinde”)
en besteden bijzondere aandacht aan de Brusselse context.
Br.E.L.
Saincteletteplein 17 - 1000 Brussel
Gsm 0472 73 17 92
info@brel.center
Coördinator Brussel: Hannie van den Bilcke
Vormingscoördinator: Daevy Amerlynck

OPEN SESSIES

‘Talent van de Mens’ TOPAZ Brussel:
Qi Gong en koorzang
1, 8, 15 en 22 februari
Ook in februari kunnen zorgbehoevenden (al of niet in een
supportieve en palliatieve zorgcontext) deelnemen aan de
ateliers van de Brusselse campus van het supportieve dagcentrum TOPAZ.
Wekelijks kan je er onder andere terecht voor een atelier
koorzang of Qi Gong: lichaamsbeweging met aangepaste
oefeningen voor personen die minder mobiel zijn.
Waar en wanneer
1/8/15/22 februari
Qi gong tussen 12u30 en 14u, koorzang tussen 14u en 16u.
TOPAZ Brussel, Saincteletteplein 17, 1000 Brussel.
Gratis toegang
Inschrijvingen
info@brel.center, meer info op www.dagcentrum-topaz.be
In samenwerking met huisvandeMens Brussel
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TRAINING

Training slechtnieuwsgesprekken via
simulatie
2 februari
In de zorg en in het bijzonder in de palliatieve zorg, moet je
als zorgverlener regelmatig slecht nieuws brengen aan een
patiënt of een bewoner. Je moet aan een bewoner van je WZC
meedelen dat zijn kortverblijf permanent wordt, je moet de kinderen van een bewoner inlichten over de sterke achteruitgang
van hun moeder en dat ze terminaal is, je moet aan je patiënt
meedelen dat zijn kanker niet meer in remissie is,... De reacties
hierop zijn niet altijd voorspelbaar: sommigen doen alsof slecht
nieuws hen niet raakt, anderen reageren zeer emotioneel.
Slecht nieuws brengen is echter een belangrijk moment in het
verdere verloop van de ziekte van die persoon en in de (vertrouwens)relatie met de zorgverleners. Daarom is het van belang
dat je zorgvuldig te werk gaat bij het doorgeven van het slechte
nieuws. Tijdens deze training oefen je aan de hand van simulaties met een actrice. Dit gebeurt op basis van casussen die
eventueel door de cursisten zelf vooraf doorgegeven worden.
Door psychologe Yanna Van Wesemael (Forum Palliatieve
Zorg) en actrice Inge Verhees
Waar en wanneer
2 februari van 9u30 tot 12u30 in Huis voor Gezondheid
vzw, Lakensestraat 76, 1000 Brussel
Prijs 25 €
Inschrijvingen info@brel.center
In samenwerking met Huis voor Gezondheid Brussel
Maand van de palliatieve zorg Brussel - Randprogramma EPC Congres
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PRAATCAFÉ DEMENTIE

Hoe voorafgaande zorgplanning aanpakken
bij personen met dementie?
vrijdag 3 februari, 14u tot 16u
Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor personen
met dementie, hun mantelzorgers en andere geïnteresseerden. In het praatcafé wordt telkens een deskundige aan het
woord gelaten over bepaalde aspecten van dementie. In dit
café gaan we dieper in op voorafgaande zorgplanning. Hoe
verloopt dit bij personen met vroege of gevorderde dementie?
Continu overleg tussen arts en zorgverlener is aangewezen.
Hoe pakken we dit juist aan? Hierna volgt een gedachtewisseling met het publiek. Er is gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen of standpunten in te
nemen. Gewoon luisteren kan ook.
Waar en wanneer op vrijdag 3 februari van 14u tot 16u in
ECD BROES / CGG Brussel, Haachtsesteenweg 76, 1210
Brussel
Gratis toegang
Inschrijvingen vrije toegang
Meer info: www.dementie.be/broes
In samenwerking met ECD Broes - CGG Brussel
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VORMING

LEIF-nurses/consulenten

7 en 21 februari, 9u30 tot 16u
Verpleegkundigen en andere zorgverleners (psychologen,
maatschappelijk werkers, moreel consulenten, pastores, kinesisten,… etc) hebben behoefte aan opleiding over de beslissingen bij het levenseinde. Ze staan heel dicht bij de patiënt
en worden nog al te vaak niet in het beleid betrokken. Bovendien worden bij het levenseinde frequent taken naar hen gedelegeerd waarvan de intenties niet altijd even duidelijk zijn.
Gedurende de opleiding wordt inzicht verschaft in de diverse
beslissingen bij het levenseinde en in de mogelijkheden van
palliatieve zorg. De opleiding bestaat uit 5 modules van elk 6
uur. De eerste module gaat over medische beslissingen aan
het levenseinde en de wetgeving patiëntenrechten, palliatieve zorg en euthanasie. De tweede module over voorafgaande
zorgplanning (incl. training).
Waar en wanneer dinsdag 7 februari (9u30 tot 16u) en dinsdag 21 februari (9u30 tot 16u), in LEIF, J. Vander Vekenstraat
158, 1780 Wemmel (net over de Brusselse grens)
(ook op 7, 21 maart, 25 april en 2 mei)
Prijs 150 € voor 5 dagen
Inschrijvingen info@leif.be, www.leif.be
In samenwerking met LevensEindeInformatieForum (LEIF)

Maand van de palliatieve zorg Brussel - Randprogramma EPC Congres
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RONDLEIDING

KMSK: museum op maat van palliatieve zorg

8 februari, 10u15 tot 12u15
De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten (Brussel) ijveren
ervoor dat iedereen - over handicap, cultuur, taal, etc. heen op een persoonlijke en aangepaste manier het museum kan
bezoeken. Vanaf februari gaat hun educa-team met medewerkers van het supportief dagcentrum TOPAZ en met experten in kunsteducatie en publieksbemiddeling van Matchbox
vzw aan de slag voor het uitwerken van een programma op
maat van palliatieve patiënten en hun familie en begeleiders.
In deze rondleiding krijgt u alvast een voorproefje.
Isabel Vermote (KMSKB) en Julie Rodeyns (Matchbox vzw)
gidsen u langs enkele werken uit de collectie die (ideeën
over) angst, lijden en sterven verbeelden. We gaan met deze
werken en met elkaar in gesprek en vertrekken hierbij van
een persoonlijke interpretatie en reflectie. Na de rondleiding
voorzien we tijd om kort dieper in te gaan op de troostende
kracht van beeldende kunst.
Waar en wanneer
woensdag 8 februari van 10u15 tot 12u15 in Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten (KMSK), Regenschapstraat 3,
1000 Brussel
Gratis toegang
Inschrijvingen
reserveren via info@brel.center
In samenwerking met KMSK, IN/FINITY en Matchbox vzw
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FILM

Twilight of a Life / Au crépuscule d’une vie

8 februari, 14u30 tot 16u30
Op haar 94 jaar trotseert Diane temperamentvol de prognoses van haar artsen. De tijd die haar zoon, regisseur Sylvain
Biegeleisen, met haar doorbrengt, is doortrokken van humor,
grappige momenten en tederheid. In het aangezicht van
de onzekerheid en het mysterie van het afwachten, praten,
lachen en dansen moeder en zoon. Op haar 94 jaar wil de
moeder over het leven praten, niet over de dood. Een heldere
filmische getuigenis - boordevol hoop - over een manier om
het levenseinde te benaderen. De voorstelling vindt plaats in
aanwezigheid van de regisseur en wordt gevolgd door een
nabespreking in het Nederlands en het Frans. De organisatie Stimul-zorgethisch labo, heeft op basis van deze film een
vormingspakket en bijhorend boek gemaakt, die ook worden
voorgesteld.
Waar en wanneer woensdag 8 februari van 14u30 tot 16u30
in Lokaal Dienstencentrum De Welvaartkapoen,
Begijnenstraat 65, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Gratis toegang
Inschrijvingen info@brel.center
In samenwerking met LDC Welvaartkapoen
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EXPO

Illustratrice Sabien Clement
“Een kopje troost voor jou”
Doorlopend 9 februari tot 19 april
Illustreren is een verhaal tot leven wekken. Meer nog, met
haar zotte fantasie wil Sabien Clement graag uw blik op de
wereld verruimen, verwarmen en kleuren. Zacht, met de glimlach en een vleugje humor. Of rakend. Omdat een beeld soms
het stilzwijgende onverwoordbare verwoordt. Het werk van
Sabien Clement is te vinden in prentenboeken, poëzieboeken
voor volwassenen, affiches, tegels, kaartjes en nu ook aan de
muren van de gangen en leslokalen van het Hoger Instituut
Gezinswetenschappen in Schaarbeek! De illustraties van haar
boeken over rouw en verlies zullen hierbij centraal staan (De
koningin is verdwenen, Uilskuiken en Takkeling, Linus, ...).
Een kopje troost voor de bezoeker met subtiele beelden over
weggaan, blijven en (heel soms, en heel stil) terugkeren.…
Waar en wanneer
Doorlopend van 9 februari tot 19 april ‘17, Odisee Campus
Hoger Instituut Gezinswetenschappen, H. Hamoirlaan 136,
1030 Schaarbeek (open tijdens de kantooruren en zaterdagen)
Gratis toegang
In samenwerking met Odisee Hogeschool, campus Hoger
Instituut Gezinswetenschappen
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CONGRES

Education in Palliative Care Congres

9 februari, 9u tot 17u
Het Forum Palliatieve Zorg BHV, Odisee Hogeschool en ErasmusHogeschool Brussel kennen een lange traditie van vorming en opleiding voor artsen, zorgverleners en vrijwilligers
in de palliatieve zorg. Maar – zoals we in de loop der jaren
ondervonden - opleiden en vormen is meer dan alleen formeel en schools leren en is ook nooit eindig. De kernvraag
van ons tweede EPC-congres is nog steeds: hoe een blijvend
leerklimaat op het werkveld van de palliatieve zorg introduceren? Op ons tweede congres gaan we dieper in op het thema ‘angst bij levenseinde’. We onderzoeken hoe we daarmee
via scholing/educatie als patiënt, naaste en als zorgverlener
kunnen leren omgaan en hoe we de instrumenten, attitudes
en kennis optimaal aan anderen kunnen doorgeven. Prof. Dr.
Wim Distelmans leidt in, filosofe Babs van den Bergh geeft
een lezing “Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden
dat hij vreest”, er is een paneldebat o.l.v. Guy Tegenbos en er
vinden 10 workshops plaats met alternatieve leervormen in
de palliatieve zorg.
Waar en wanneer
9 februari, van 9u tot 17u, in Odisee, Campus HIG, H. Hamoirlaan 136, 1030 Schaarbeek
Prijs 90€, 45€ voor studenten
Inschrijvingen via www.epc-congres.be
In samenwerking met Odisee Hogeschool, Erasmus Hogeschool, Leerstoel “Waardig Levenseinde” van deMens.nu aan
VUB
Maand van de palliatieve zorg Brussel - Randprogramma EPC Congres
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PERFORMANCE

Emi Kodama
“It begins at the tip of your pencil”
Een begeleide reis in de verbeelding

10 en 23 februari, 12u tot 20u
Onder de noemer IN/FINITY nodigt TOPAZ professionele
kunstenaars uit om met haar gasten (patiënten) samen te
werken. Dit draagt bij tot het welzijn en de gezondheid van
de gasten en inspireert de kunstenaars. We laten je graag
kennis maken met één van de betrokken kunstenaars: Emi
Kodama (°1980, CA). Aan de hand van ‘blind drawing’ (blind
tekenen) en de kracht van een eenvoudig verhaal nodigt ze in
haar performance de individuele bezoeker uit voor een reis in
de verbeelding. De verschillende bijdrages van de bezoekers
worden samengevoegd in één beeld: een artistiek eindresultaat opgebouwd uit de innerlijke belevingswereld van velen.
Waar en wanneer
Een één-op-één performance (duur: 20 min, taal: Engels) op
10 en 23 februari, doorlopend tussen 12.00- 20.00 in TOPAZ
campus Br.E.L., Sainctelettesquare 17, 1000 Brussel (vierde
verdieping, aanbellen bij TOPAZ)
Gratis toegang
Inschrijvingen info@brel.center
In samenwerking met IN/FINITY, WorkSpaceBrussels
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INFONAMIDDAG

Palliatieve zorg en levenseinde in Brussel:
samenwerking telt!
14 februari, 14u tot 16u
Een infonamiddag - in het kader van de Brusselse ZorgKnoopPunten - over de praktijk van palliatieve zorg en levenseinde in de hoofdstad. Wat is palliatieve zorg en hoe zetten de
organisaties van het Brusselse Expertisecentrum Levenseinde
zich in óp het terrein en vóór een multi- en interdisciplinaire
samenwerking? Palliatief expert Wim Distelmans leidt het
thema in waarna David Dujardin (palliatief verpleegkundige
en verantwoordelijke Brussel van de palliatieve thuisequipe
Omega) dieper ingaat op de dagelijkse praktijk in de Brusselse thuiszorg- en woonzorgcentra. Daarnaast worden de
organisaties van Br.E.L. waaronder het supportief dagcentrum
TOPAZ, toegelicht.
De infonamiddag vindt plaats in Warlandis, de gloednieuwe seniorencampus in Jette, met assistentiewoningen,
een woonzorgcentrum, kostverblijf en een lokaal dienstencentrum.
Waar en wanneer
14 februari van 14u tot 16u, in LDC Warlandis, Odon Warlandlaan 209, 1090 Jette
Gratis toegang
Inschrijvingen via BOT bij silke.partous@botvzw.be
In samenwerking met Brussels Overleg Thuiszorg vzw

Maand van de palliatieve zorg Brussel - Randprogramma EPC Congres
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INTERVISIE

Intervisie voor Brusselse zorgverleners cultuursensitieve palliatieve zorg
21 februari
Samen met het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg van het
CGG Brussel bieden we een intervisie reeks aan rond cultuurgevoeligheid in de palliatieve zorg. Het is de bedoeling om
ons tijdens de intervisies te verdiepen in enkele casussen. Op
het einde van de reeks willen we via ‘onderzoekende hulpverlening’ komen tot een aantal bevindingen die daarna met
andere hulpverleners kunnen gedeeld worden.
Voor alle hulpverleners (huisartsen, thuisverpleegkundigen, etc.) die interesse hebben in cultuursensitieve zorg.
Eigen casussen mogen vooraf doorgegeven worden.
Waar en wanneer
21 februari, (13 juni en 3 oktober, samen te volgen) van
19u30 tot 21u30 in Br.E.L. (Saincteletteplein 17, 1000
Brussel)
Gratis toegang
Inschrijvingen
via info@brel.center
In samenwerking met Steunpunt Cultuursensitieve Zorg
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VORMINGSSESSIE

Verhoog je veerkracht

23 februari, 9u tot 13u
Het lijden van de zorgverlener in de palliatieve zorg: wat
maakt dit werk zo belastend? Wat is veerkracht? Hoe kan je
zorgen voor je eigen veerkracht? Welke hulpbronnen vind je
in jezelf of buiten jezelf? Welke copingvaardigheden kun je
hanteren? Rouwtherapeute Gerke Verthriest licht dit toe aan
de hand van een groepsgesprek, zelfreflectie-, associatie-en
visualisatieoefeningen en doe-opdrachten.
Waar en wanneer
23 februari, van 9u tot 13u in Odisee Campus ’t Serclaes,
Warmoesberg 26, 1000 Brussel
Prijs 45 €
Inschrijvingen
02 609 37 37, gpv@odisee.be en www.odisee.be/gpv
In samenwerking met Odisee Hogeschool

Maand van de palliatieve zorg Brussel - Randprogramma EPC Congres
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TRAINING

Gespreksvaardigheden in palliatieve zorg

23 februari, 14u tot 18u
Als bij een patiënt beslist wordt over te gaan tot palliatieve
zorg, hoe wordt dit dan het best gecommuniceerd? Zijn daar
tips voor of vaardigheden die kunnen aangeleerd worden?
Psycholoog en communicatie-expert Erik Verliefde legt de
basisbegrippen uit (presentie, luisteren, aanreiken van informatie, beslissingsrecht van de patiënt), hoe te communiceren
in crisissituaties, wanneer verbale en non-verbale communicatie te gebruiken, hoe omgaan met emotionele belasting
(angst, verdriet, woede, agressie, schuldgevoel, etc.…). In deze
vormingsnamiddag wordt er expliciet getraind op gespreksvaardigheden (via rollenspel), waarbij het behouden van
waardigheid (vanuit diverse perspectieven en handelen) centraal staat.
Waar en wanneer
23 februari, van 14u tot 18u in Odisee Campus ’t Serclaes,
Warmoesberg 26, 1000 Brussel
Prijs 45 €
Inschrijvingen 02 609 37 37 of gpv@odisee.be
In samenwerking met Odisee Hogeschool
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LUNCHDEBAT

Voorafgaande zorgplanning:
zin en onzin van wilsverklaringen
24 februari, 12u tot 14u
Gaat voorafgaande zorgplanning (VZP) enkel over het invullen van wilsverklaringen of is het meer dan dat? Het opmaken van een voorafgaande wilsverklaring is wettelijk mogelijk, maar gebeurt het ook in de praktijk? Is een registratie
afdoende en zinvol en wordt dit door de betrokken actoren/
instanties voldoende opgevolgd? Moet VZP aan iedereen worden aangeboden en vanaf wanneer? Is het alleen de taak van
de huisarts om het initiatief te nemen voor een VZP gesprek?
Wat met VZP bij patiënten met een andere culturele achtergrond of levensbeschouwing?
Prof. Dr. Wim Distelmans gaat in debat met spoedarts
Prof. Dr. Ives Hubloue, Brusselse huis-en LEIFarts Dr. Tine
Dusauchoit, onderzoeker Prof. Dr. Lieve Van den Block en
jurist Dr. Christophe Lemmens.
Waar en wanneer
24 februari van 12u tot 14u, in Muntpunt, Munt 6, 1000
Brussel
Prijs 5 €, ter plaatse te betalen
Inschrijvingen info@brel.center
In samenwerking met Muntpunt, LEIF

Maand van de palliatieve zorg Brussel - Randprogramma EPC Congres
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FILM EN PANELDEBAT

“Moeders springen niet van flats” en
paneldebat over euthanasie en psychisch
ondraaglijk lijden
28 februari, 18u00 tot 20u30
Erasmus Hogeschool - departement gezondheidszorg toont
de bekroonde documentaire “Moeders springen niet van
flats” van Elena Lindemans als afsluiter van deze maand. Elena Lindemans was 26 toen haar moeder haar jas aantrok en
vroeg: “Mag ik nog een laatste knuf?” Daarna sprong ze van
een flatgebouw in Heerenveen. Twaalf jaar later gaat Lindemans terug naar die plek, met camera. Lindemans vraagt zich
af waarom de dokters van toen haar suïcidale moeder niet
konden helpen. Ze reconstrueert die bewuste dag met haar
familie en herluistert de crematie-cd. Ze bezoekt flatbewoners die op dat moment thuis waren, en komt erachter dat
haar moeder de veertiende springer was.
Aansluitend volgt er een panelgesprek over psychisch ondraaglijk lijden en de mogelijkheid van euthanasie en dit met Prof. Johan Bilsen (Head Mental Health and Wellbeing Research Group,
VUB), Dr. Julien Libbrecht (Ethicus), Prof. Jan Vande Moortel
(advocaat) en een ULteamlid (Uitklaring Levensvragen).
Waar en wanneer
28 februari van 18u00 tot 20u30, in ErasmusHogeschool
Brussel, Laarbeeklaan 121 te 1090 Jette
Prijs 5 €, ter plaatse te betalen
Inschrijvingen Graag inschrijven via kelly.hofmans@ehb.be
tegen 19 februari 2017
In samenwerking met Erasmus Hogeschool Brussel
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www.brel.center

www.wemmel.center

www.leif.be

www.waardiglevenseinde.eu

www.ulteam.be

www.vzwomega.be

www.forumpalliatievezorg.be

www.dagcentrum-topaz.be

kalender
woe 1 februari Open ateliers Qi Gong en koorzang, TOPAZ Brussel
do 2 februari

Training Slechtnieuwsgesprekken in Huis voor Gezondheid

vrij 3 februari

Praatcafé Dementie over voorafgaande zorgplanning in ECD Broes

di 7 februari

LEIfnurses Opleiding dag één: beslissingen bij het levenseinde en wetgeving

woe 8 februari Rondleiding KMSK: museum op maat van palliatieve zorg
			

Film Twilight of a Life in LDC Welvaartkapoen

			

Open ateliers Qi Gong en koorzang, TOPAZ Brussel

do 9 februari

Start expo illustratrice Sabien Clement in HIG

			

Congres Education in Palliative Care in Odisee Hogeschool

do 10 februari

Performance Emi Kodama in Br.E.L.

di 14 februari

Infonamiddag palliatieve zorg in Brussel in LDC Warlandis

woe 15 februari Open ateliers Qi Gong en koorzang, TOPAZ Brussel
di 21 februari

LEIFnurses Opleiding dag twee: voorafgaande zorgplanning			

			

Intervisie voor Brusselse zorgverleners - cultuursensitieve palliatieve zorg

woe 22 februari Open ateliers Qi Gong en koorzang, TOPAZ Brussel
do 23 februari

Vorming “Verhoog je veerkracht” in Odisee Hogeschool

			

Training “Gespreksvaardigheden in de palliatieve zorg”, in Odisee Hogeschool

			

Performance Emi Kodama in Br.E.L.

vrij 24 februari Lunchdebat “Voorafgaande zorgplanning: zin en onzin van wilsverklaringen”
			

in Muntpunt

di 28 februari

Film “Moeders springen niet van flats” + paneldebat euthanasie en
ondraaglijk psychisch lijden in Erasmus Hogeschool Brussel
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