Interdisciplinaire perspectieven in de Palliatieve zorg: de eerste editie
van de Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg
Op donderdag 30 november en vrijdag 1 december 2017 vond de eerste editie plaats van de
Nederlands-Vlaamse Wetenschapsdagen Palliatieve Zorg in Amsterdam. De organisatie gebeurde dit
jaar door het Nederlandse Palliactief in samenwerking met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.
Dit initiatief vervangt het vroegere Onderzoeksforum palliatieve zorg dat eveneens afwisselend in
Vlaanderen en Nederland plaatsvond.
Het was een succes met 197 inschrijvingen waarvan iets minder dan de helft van Vlaanderen. Tijdens
de 16 parallelsessies werden er ongeveer 100 wetenschappelijke onderzoeksprojecten voorgesteld.
Op donderdag sprak de Amerikaanse professor dr. Marie Bakitas over de resultaten van haar
implementatie onderzoek waaruit zij concludeert dat er onvoldoende getrainde gezondheidswerkers
zijn en het overwicht meer en meer komt te liggen bij de gemeenschapsgesitueerde zorg.
Een tweede keynote spreekbeurt was voor professor Lieve Van den Block van de Onderzoeksgroep
Zorg rond het Levenseinde. Volgens haar volstaat de huidige service-benadering niet meer,
gezondheidspromotie in de palliatieve zorg gebeurt te weinig en bevat sterk onderbenut potentieel
denk maar aan het concept van compassionate cities in het Verenigd Koninkrijk en de toenemende
belangstelling voor death literacy in de algemene bevolking (=vaardigheden rond levenseindezorg).
Tijdens de laatste sessie werden enkele experten uitgenodigd om hun kritische blik mee te geven
over interdisciplinaire perspectieve in de palliatieve zorg. Professor Luc Deliens pleitte ervoor dat
palliatieve zorg onderzoek meer uit haar cocon moet treden! Meer samenwerken tussen onderzoek
en praktijk door samen de onderzoeksagenda te schrijven en het organiseren van kijkstages voor
sociaal wetenschappers in de palliatieve zorg.
Onze voorzitter dr. Gert Huysmans sloot de wetenschapsdagen af met een ode aan het groeiend
aantal onderzoeksinitiatieven in de palliatieve zorg en een node aan nog meer onderzoek. Op naar
een tweede editie van de wetenschapsdagen in Vlaanderen in 2019!

Meer lezen?
Voor foto’s met enkele hoogtepunten in de presentaties, zie ook @FPZVlaanderen en
@JessicaFraeyman op twitter.
Samenvatting door Jessica, researchcoördinator Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Verschenen in
Nieuwsflash van december 2017.
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