Panal vzw

Wat is palliatieve zorg?
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bevordert palliatieve zorg de levenskwaliteit van patiënten met
een levensbedreigende ziekte en van hun familie door het vermijden en het bestrijden van lijden. Dit gebeurt
door het vroegtijdig herkennen en behandelen van pijn en andere fysieke problemen, alsook van de
psychosociale en spirituele noden.
Wat doet Panal?
Panal staat voor ‘Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven’. Panal is één van de 15 netwerken voor
palliatieve zorg in Vlaanderen. Het is een pluralistische vzw.
De werking bestaat uit 2 luiken:
-De thuiszorgequipe van Panal biedt advies en ondersteuning aan de patiënt, zijn omgeving en de
betrokken hulpverleners rond de diverse aspecten van palliatieve zorg. Aandacht gaat daarbij uit naar het
bestrijden van pijn en andere hinderlijke symptomen, naar de leefwereld van de patiënt en zijn naasten, naar
de organisatie en coördinatie van de zorg, naar zingeving, naar het inschakelen van andere diensten of
vrijwilligers, naar de problemathiek rond rouwbeleving.
De thuiszorgequipe van Panal biedt ondersteuning bij patiënten die thuis verblijven of in een
thuisvervangende situatie (een woon- en zorgcentrum, een instelling voor personen met een mentale
beperking,…).
-Het netwerk wil de palliatieve zorgcultuur verspreiden. Dit gebeurt onder meer via vormingen en
studiedagen voor hulpverleners, via sensibilisatie van het publiek,…
Het netwerk wil de onderlinge samenwerking in het kader van palliatieve zorg optimaliseren (bv. via het
organiseren van een aantal werkgroepen).
Verder stimuleert het netwerk de uitbouw van de vrijwilligerswerking en ontwikkelt of implementeert het
nieuwe initiatieven.
Aanwending van de fondsen
De fondsen die Rotary Leuven zal overhandigen zullen gebruikt worden voor het realiseren van volgende
doelstellingen :
1. Panal doet veel moeite om naar verschillende doelgroepen (huisartsen, thuisverpleging, hulpverleners,
vrijwilligers, ....) info te verstrekken en uit te leggen op welke manier via palliatieve zorg ondersteuning kan
geboden worden. Ook naar het grote publiek worden initiatieven genomen. (de organisatie van
vormingssessies, studiedagen, netwerking....)
Daarvoor is (professioneel) vormingsmateriaal nodig om communicatie- en vormingsinitiatieven te
ondersteunen. Een deel van de gift van Rotary zal daaraan besteed worden. Concreet gaat het over mobiel
materiaal zoals laptops, beamers, geluidsboxen,...
2. De rest van het budget zal worden besteed aan medisch materiaal. Het spreekt voor zich dat de palliatieve
zorg veel nood heeft aan specifiek (en duur) medisch materiaal. Daarbij wordt gedacht aan de aankoop van
spuitdrijvers (d.i. een apparaatje dat een gelijkmatige dosis medicijnen continu toedient aan de patiënten) en
aan tempurmatrassen, geschikt om doorligwonden te vermijden.
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