
  

                                               

 

LEIFpunt Roeselare neemt zijn intrek in 
de gebouwen van De Mantel vzw 

 

“Wat heeft mijn leven (nu) nog voor zin? Wat kan ik nog doen of betekenen? Waar 

ben ik trots op? Wat had ik anders kunnen doen, waar heb ik spijt van? Kan ik nog 

bepaalde dingen herstellen? Is er nog een vorm van leven na dit leven of houdt 

alles op als we sterven?”  

 

In de drukte van het dagelijkse leven zijn we vaak niet echt bezig met deze grote 

levensvragen. Ze kunnen echter plots heel actueel worden en volop op de 

voorgrond treden als er iets ingrijpends gebeurt in ons leven, bijvoorbeeld als we 

ongeneeslijk ziek worden. Als het steeds duidelijker wordt dat je in de laatste fase 

van je leven bent beland, kunnen er vragen en bedenkingen naar boven komen 

waar je voordien misschien nauwelijks bij hebt stilgestaan. Het is vaak moeilijk 

om dergelijke zaken te bespreken omdat we het niet gewoon zijn. 

Een belangrijke taak voor zowel het Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw 

als voor het LEIFpunt Roeselare is het sensibiliseren en informeren van de 

burgers rond zijn of haar rechten. Vandaar slaan beide organisaties, die 

dagdagelijks inzetten op het bespreekbaar maken van levenseindezorg, de handen 

in elkaar. De Mantel vanuit het perspectief kwaliteitsvolle palliatieve zorg te 

verlenen aan bed van de patiënt die geconfronteerd wordt met een ongeneeslijke 

aandoening. LEIFpunt Roeselare vanuit het oogpunt mensen voorafgaand te 

informeren over voorafgaande zorgplanning. 

Vanaf 8 mei 2018 kunnen mensen uit Roeselare en omgeving met algemene 

vragen rond levenseinde en voorafgaande zorgplanning terecht bij de 

informatiemedewerker van LEIFpunt Roeselare in de lokalen van De Mantel vzw, 

Handelsstraat 1, 8800 Roeselare dit elke 2de en 4de dinsdag van de maand van 

09u tot 11u30. Om een afspraak te maken voor één van deze contactmomenten 

bel je naar het algemeen nummer van De Mantel vzw 051/24 83 85.  



 

 

 

 

Wat is De Mantel vzw?  

Op 7 juni 1995 werd het Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw opgericht. Het 

Netwerk werkt voor de regio Midden West-Vlaanderen en kreeg de naam ‘De 

Mantel’ – afgeleid vanuit het latijn ‘Palliare’ wat wil zeggen ‘omgeven met een 

mantel van zorg’. 

Het ‘Netwerk palliatieve zorg’ staat enerzijds in voor de cultuuruitbouw van 

palliatieve zorg in de thuiszorg, woonzorgcentra, ziekenhuizen en palliatieve 

eenheid. Samenwerking tussen al deze diensten laat ons toe de continuïteit van 

de aangeboden palliatieve zorg goed op elkaar af te stemmen. Ook burgers 

informeren en sensibiliseren behoort bij het takenpakket van De Mantel. 

Anderzijds is er de ‘Palliatieve thuiszorg’ die wil dat, elke palliatieve patiënt die 

thuis verzorgd wordt en diens familie, omringd worden met de beste zorg 

afgestemd op noden die zich voordoen. De equipe voorziet hierbij in een gratis 

dienstverlening en is 24u/7d beschikbaar. 

De Mantel bestaat uit een raad van bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers 

uit de thuiszorg, woonzorgcentra, ziekenhuizen en palliatieve eenheid.  

En ons gemotiveerd team van professionelen en vrijwilligers. Samen willen we 

bovenstaande opdracht waarmaken.  

Elke patiënt die ongeneeslijk ziek wordt heeft tenslotte recht op goede palliatieve 

zorg! 

Contactgegevens 

Algemeen coördinator Netwerk Palliatieve zorg De Mantel vzw - Dario Gaytant 

– Handelsstraat 1, 8800 Roeselare – 051/24 83 85 – info@demantel.net 
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Wat is het LEIFpunt? 

Het Levens Einde Informatie Forum (LEIF) is een open initiatief  dat streeft naar een waardig 

levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat. 

Sedert twee jaar is er een LEIFpunt actief in Roeselare. Het LEIFpunt Roeselare wil op een 
laagdrempelige manier via informatieverstrekking, adviesverlening en sensibilisering 

ondersteuning bieden bij het uitklaren van de vele zorgvragen rond het levenseinde. 

Onze methodiek 

• Informatieverstrekking:  

o Een warm onthaal, een luisterend oor en info geven die mensen helpt bij het 
maken van keuzes rond het levenseinde.  

o Wegwijs maken in documenten en begeleiden bij het invullen, waarbij we vooral 

denken aan de negatieve wilsverklaring, de wilsverklaring euthanasie, de 
verklaring inzake de wijze van teraardebestelling (ritueel van de 

levensbeschouwing…), de orgaandonatie, enz. … 
• Medisch advies en consultatie:  

o Voor mensen (patiënten met een al dan niet levensbedreigende ziekte of 

psychiatrische patiënten) die ongeneeslijk ziek zijn en hulp vragen bij hun 
levenseindebeslissing.  

o De hulpvraag uitklaren, aanbevelingen formuleren en terugkoppelen naar de 
rechtstreekse zorgverstrekkers mits toestemming van de patiënt. 

• Sensibilisering en vorming:  

o Verspreiden van de filosofie, de juiste informatie en een goede, humane praktijk 
rond een waardig levenseinde naar de eerstelijnszorg en de bevolking. 

 

Contactgegevens: 

• Algemene dienstverlening:  
o Iedere tweede en vierde dinsdagvoormiddag in De Mantel vzw, Handelsstraat 1, 

Roeselare van 9u tot 11u30.  
o Op afspraak via 051 24 83 85 

o LEIFpunt coördinator Roeselare : Erik Swaenepoel (e.swaenepoel@telenet.be) 
• Medisch advies levenseinde: op afspraak via 0471 83 90 10 
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Vlnr. Dario Gaytant, coördinator Netwerk palliatieve zorg De Mantel vzw – Erik Swaenepoel, 

coördinator LEIFpunt Roeselare 


