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Dit E-pakket werd ontwikkeld in het kader van het project ‘Sensibilisatie Vroegtijdige Zorgplanning 

(VZP) in Midden West-Vlaanderen’, een project goedgekeurd door de Koning Boudewijnstichting 

voor de periode 2013-2014. Alle materiaal die het project ontwikkelde en verzamelde, is hier 

gebundeld.  Met dank aan allen die meewerkten aan de realisatie hiervan… 

Doelgroep 

Het E-pakket is bedoeld voor zorgverleners actief in de thuiszorg, ziekenhuizen en woonzorgcentra 

die informatie zoeken of willen delen met collega’s over vroegtijdige zorgplanning. 

Doelstelling 

Doel van dit pakket is de zorgverlener ondersteuning bieden en hulpmiddelen aanreiken bij zijn of 

haar rol in het proces van vroegtijdige zorgplanning.  

Algemene visie op vroegtijdige zorgplanning 

Vroegtijdige zorgplanning is een proces waarbij een persoon, in overleg met zijn naasten en 

zorgverleners, op voorhand doelstellingen en keuzes formuleert over de manier waarop 

zorgverleners voor hem of haar zorgen. Thema’s van het VZP-gesprek zijn bijvoorbeeld woon- en/of 

verblijfplaats, aanduiden van een vertegenwoordiger, persoonlijke waarden en voorkeuren, 

levenseinde, … . Deze benadering veronderstelt een permanente dialoog tussen de betrokkene, de 

zorgverleners en de naasten. 

Overzicht beschikbare materialen 

 ‘Draaiboek implementatie VZP in WZC’ is een hulpmiddel dat alle woonzorgcentra stap 

per stap wegwijs maakt bij het implementeren van een VZP-cultuur. 
 

[http://www.pzwvl.be/netwerken/de_mantel/informatie_detail.asp?id=72&cat=Vroegtijdige 

zorgplanning&subcat= ]. 

 

 ‘Getuigenis vroegtijdige zorgplanning’ is een filmpje voor zorgverleners. Het filmpje 

geeft een beeld van wat het betekent voor een persoon én voor de zorgverlener om na te 

denken over vroegtijdige zorgplanning. De verfilmde getuigenis kan je niet gebruiken zonder 

een toelichting over vroegtijdige zorgplanning. 
 

Opvragen via [info@sel-mwvl.be].  
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  ‘Presentatie vroegtijdige zorgplanning’ is een powerpointpresentatie voor 

zorgverleners. De presentatie geeft duiding over wat VZP is, waarom VZP belangrijk is, wie 

een taak heeft, wanneer je aan de slag gaat, hoe je dit kan aanpakken en waar je terecht kan 

met vragen.  
 

[http://www.selwvl.be/mwv/themas_en_projecten/80/details.aspx – bijlagen].  

 

  ‘Samen kiezen voor een waardig levenseinde’ is een brochure die jou, je naasten en 

de zorgverleners helpt in de planning en de organisatie van het levenseinde. De brochure 

geeft een overzicht van de verschillende mogelijkheden die de wetgever en de 

gezondheidszorg bieden en vertelt waar je op moet letten als je een keuze maakt. In de 

brochure vind je ook alle verschillende documenten die voorhanden zijn om een zelf gekozen 

waardig levenseinde te waarborgen. Deze brochure is een initiatief van het intermutualistisch overleg Diensten 

Maatschappelijk Werk en is tot stand gekomen in samenwerking met: Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, Federatie 

Palliatieve Zorg Vlaanderen, LEIF en De mens.nu. 
 

Op te vragen bij de dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit. 

 

  ‘Stappenplan vroegtijdige zorgplanning in de thuiszorg’ is een steekkaart voor 

zorgverleners. De steekkaart visualiseert en omschrijft kort de stappen in het VZP-proces.  
 

[http://www.selwvl.be/mwv/themas_en_projecten/80/details.aspx].  

 

 ‘Vroegtijdige Zorgplanning, de bijzondere aanpak bij dementie’ is een brochure 

bedoeld voor zorgverleners met tips die je kan gebruiken vóór, tijdens en na het gesprek 

over vroegtijdige zorgverlening met personen met dementie.  
 

[http://www.selwvl.be/mwv/themas_en_projecten/80/details.aspx].  

 

 ‘www.delaatstereis.be’ is een website van de Federatie palliatieve zorg Vlaanderen voor 

bevolking en hulp- en zorgverleners. Je vind er meer informaite over folders, brochures en 

formulieren met betrekking tot vroegtijdige zorgplanning. 
 

[www.delaatstereis.be]. 

 

  ‘Zorgcoderingsformulier in functie van transfert’ is een herkenbaar formulier 

waarop je na gesprek met de huisarts, vertegenwoordiger en eventuele andere 

vertouwelingen je afspraken rond zorg en behandeling noteert.  Het formulier moet toelaten 

om bij een transfert naar een andere zorgsetting bv. een ziekenhuis, en indien je het op dat 

moment zelf niet meer kan zeggen, te handelen volgens de afspraken die je hebt genoteerd. 
 

[http://www.pzwvl.be/zorgcoderingsformulier]. 

 
Meer informatie over dit thema: 

[www.selwvl.be - Midden West-Vlaanderen – Thema’s & Projecten – Vroegtijdige Zorgplanning] 
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