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Erkenning Pediatrische Liaisonteams
• Op 19/05/2008 werd een wetsvoorstel gedaan tot erkenning en structurele 

financiering van de pediatrische palliatieve thuiszorgequipes onder impuls 
van “Serafien” en het team van Leuven.

• Op 05/03/2009 werd het voorstel unaniem goedgekeurd in de kamer en 
zou deze in werking treden, uiterlijk op 31/12/2009. Uiteindelijk verschijnt 
het K.B. op 15/11/2010 in het Belgisch staatsblad.

• Erkenning sinds 01/01/2010 van 5 pediatrische liaisonteams:
‒ KITES zorgteam UZ Leuven
‒ Koester Team UZ Gent
‒ Globule Home Koningin Fabiolakinderziekenhuis Brussel
‒ L’équipe Interface pédiatrique Universitair ziekenhuis St. Luc Brussel
‒ L’équipe de liaison Pédiatrique du CHR Citadelle



Pediatrische liaisonteam volgens het KB

• Het  pediatrische liaisonteam is bestemd voor jonge patiënten 
die lijden aan een zware chronische pathologie, die optreedt 
voor de leeftijd van 18 jaar.

• Het pediatrisch liaisonteam heeft een interne en externe 
opdracht:

– intern ondersteunt het team, voor alle in het ziekenhuis opgenomen 
patiënten, het behandelend team van de jonge patiënt en stelt daarbij de 
eigen pediatrische pluridisciplinaire deskundigheid te beschikking.

– het externe luik omvat alle activiteiten die de continuïteit van zorg 
waarborgen in de thuis- en/of verblijfsomgeving van de patiënt en 
verzekert de blijvende verbinding met het behandelend team binnen het 
ziekenhuis.

– De externe opdracht beperkt zich niet tot het eigen ziekenhuis, maar tot 
alle ziekenhuizen in het land met een neonatologie, pediatrie, PICU.



Samenwerkingscontracten
• Ziekenhuizen moeten samenwerkingscontract hebben met 1 of 

beide liaisonteams

• Patiënten moeten niet gekend zijn binnen Kinderziekenhuis UZ 
Leuven

• Pediater uit perifeer ziekenhuis is coördinerend arts en blijft 
eindverantwoordelijke voor zijn patiënt.  

• Liaisonteam werkt onder/voor deze arts en zijn team.

• Opdracht naar gezinnen is hetzelfde dan deze binnen ons 
eigen ziekenhuis.

• Uitbreiding naar residentiële en semi-residentiële zorgsetting 
(dagopvang, MPI, revalidatiecentra, respijtzorg, …)



Pediatrische liaisonteam volgens het KB

• Het pediatrisch liaisonteam richt zich vooral op jonge patiënten 
met een zwaar chronische pathologie die curatief, palliatief of 
terminaal van aard is.

• Het pediatrisch liaisonteam heeft als bijzondere opdracht:
– Het bevorderen van de communicatie tussen het ziekenhuisteam(s) en de 

actoren van eerste en tweede lijn.
– Het bevorderen van de continuïteit van de ziekenhuisbehandeling wanneer 

de patiënten het ziekenhuis verlaten voor verdere behandeling en zorg in 
de thuisomgeving of omgekeerd.

– Het kenbaar maken van de opdracht pediatrische liaison



Pediatrische liaisonteam in de praktijk
Tot voor 3 weken waren wij “doodgelukkig” met onze tweeling, een hele toekomst 

voor ons.
Dan het verschrikkelijke nieuws: ze zijn ziek, allebei, ernstig ziek en ze zullen 

waarschijnlijk verlammingen krijgen.
Vervolgens horen we dat ze een ongeneeslijk ziek zijn en dat ze waarschijnlijk 

nooit 2 jaar worden.
Het volgende gesprek: het gaat veel sneller gaan en bereid je voor op het ergste.
Ik heb me ertegen verzet, met elke vezel in mijn lichaam, ik heb gevochten, ik heb 

me geweerd, maar als ik nu mijn kinderen in de ogen kijk, merk ik dat ze al 
moe gevochten zijn … ik ga ze moeten loslaten, om hen, omdat ik hen zo 
graag zie.  

Daarom wens ik nu soms dat het voorbij is, voor hen.  Hoe kan ik dit nu wensen en 
hoe moet ik dan verder zonder hen?

Op drie weken tijd onze ganse toekomst weg …



Het pediatrisch liaisonteam in de praktijk:
een complexe zorg voor de artsen en 
zorgverleners
• Confrontatie met vaak zeldzame aandoeningen
• Confrontatie met zeer veel verschillende 

aandoeningen
• Onvoorspelbaarheid van het ziekteverloop
• Verschillende disciplines zijn in de zorg betrokken
• Geen ‘coördinerende arts’
• Dikwijls een ‘onmondige patiënt’



Het pediatrisch liaisonteam in de praktijk:
een complexe zorg voor de artsen en 
zorgverleners
• Onrealistische verwachtingen van de wetenschap
• Verleggen van grenzen
• Onwetendheid betreffende symptoomcontrole zowel 

bij ouders/patiënten, als bij zorgverstrekkers
• Angst voor confrontatie met pijn en lijden
• Gebrek aan opleiding van zorgverstrekkers omtrent 

de zorg voor kinderen met complexe chronische 
aandoeningen

• Sociale en economische aspecten
• Wettelijke aspecten



Het pediatrisch liaisonteam in de praktijk

Supportieve en palliatieve zorg voor ALLE kinderen 
ongeacht hun leeftijd, aandoening, hun 

verblijfplaats



Het pediatrisch liaisonteam in de praktijk

• Patiënten met levensbedreigende aandoeningen
• Patiënten met levensverkortende aandoeningen
• Patiënten met progressieve aandoeningen
• Patiënten met irreversibele, maar niet progressieve 

aandoeningen met complexe problematiek
• Neonaten en nieuwgeboren met complexe condities
• Patiënten met complexe chronische condities
• …..



Pasgeboren kind met Epidermolysis 
Bullosa
• Diagnose

Epidermolysis Bullosa, type junctional severe 
generalized

• Therapie
– Pijn- en symptoomcontrole, optimaal comfort
– Ondersteuning thuissituatie (hulpverleners en 

gezin)
• Verwachte levensduur

– 6 maanden



Pasgeboren kind met Epidermolysis 
Bullosa
Dag 0
Geboren in UZ Brussel.  Ontslag met diagnose dermatitis

Dag 8
Doorverwijzing naar het HUDERF na verergering 
symptomen. Diagnose wordt gesteld: Epidermolysis Bullosa, 
type junctional severe generalized. 

Dag 46
Opname in het UZ Leuven op neonatologie met 
ondersteuning EB-team : multidisciplinair team met een 
pediater, dermatoloog, verpleegkundigen, sociaal werker, 
tandarts, psycholoog, kinesist en diëtist.



Pasgeboren kind met Epidermolysis 
Bullosa
Dag 54
• Inschakeling KITES
• Voorbereiden op de overgang naar thuis: ouders 

zelfstandig in thuissituatie => VEILIGHEID BIEDEN
• Optimaliseren verbanden en pijn- en 

symptoomcontrole
• KITES  gaat op zoek naar hulpverleners om de zorg 

mee te begeleiden en neemt de coördinerende rol 
op zich tussen alle hulpverleners  (intra- en 
extramuraal)

• Educatie TVP voor ontslag



Pasgeboren kind met Epidermolysis 
Bullosa
Dag 67
• Ontslag naar huis toe: 

‒ Ontslag mee begeleiden,
‒ Overleg thuis samen met nieuwe HA, TVP, voor een eerste 

kennismaking. Afspraken maken rond bereikbaarheid en 
beschikbaarheid en frequentie van HB voor alle 
hulpverleners

‒ In het verder verloop van het traject nauwe samenwerking 
met Debra, school broertjes, werkgever papa, ziekenfonds, 
thuisapotheek, dienst gezinshulp, OCMW

‒ Veel emotionele ondersteuning nodig door majeur lijden

Dag 160: Overlijden
Post-overlijden: 2 huisbezoeken + telefonisch contact



Fundamenten van het liaisonproject 

• Continue integrale totaalzorg: 
‒ niet alleen ziekenhuis gebonden, maar ook in de 

thuisomgeving of verblijfplaats van het kind
‒ op fysiek, emotioneel, psychisch en spiritueel vlak 

(holistische visie, zoals voorgesteld door WHO)
‒ in respect voor elk kind en zijn gezin, hun eigenheid, hun 

waarden en wensen in en in een sfeer van openheid en 
eerlijkheid



Fundamenten van liaisonproject

• Transmurale zorg: de (supra)specialist blijft gedurende het gehele 
traject behandelende en/of ondersteunende arts i.s.m. 
multidisciplinair team

• Organiseren en coördineren van de zorg (belang van een 
zorgcoördinator ):
‒ uitbouwen en handhaven van zorgsysteem van professionele 

hulpverleners afgestemd en aangepast aan elk gezin
‒ continuïteit van zorg

• Een goed getimede en efficiënte pijn- en symptoomcontrole en 
comfortzorg: 
‒ onnodige pijn, lijden dient te worden voorkomen
‒ beschikbaarheid van effectieve, medicamenteuze  

behandelingen
‒ in combinatie met praktische, cognitieve, gedrags-

matige, fysische en supportieve therapieën



Fundamenten van het liaisonproject
• Beschikbaarheid en bereikbaarheid (24/7) voor het   kind en 

zijn gezin
• Beschikbaarheid en bereikbaarheid (24/7) voor het  ganse 

netwerk van zorgverleners op eerste- en tweede lijn, alsook 
belangrijke anderen

• Referentierol in PPC voor alle zorgverleners van het netwerk
• Toegankelijkheid tot alle zorgsettings blijven bewaken voor het 

kind en zijn gezin
• Continuïteit van zorg nastreven tussen de verschillende 

zorgsettings
• Beschikbaar stellen van hulpmiddelen en alle beschik-

bare voorzieningen in de maatschappij
• Specifieke opdracht bij overlijden en tijdens het

rouwproces



Pediatrische liaison: opportuniteiten 
vergroten door:
• Familie-centred care:

‒ de familie staat centraal, niet de ziekte
‒ het kind en het gezin vormen de eenheid van zorg
‒ de noodzaak om te begrijpen hoe het gezin functioneert
‒ de noodzaak om te begrijpen hoe ieder lid van het gezin 

functioneert
‒ bijzonder aandacht voor de relatie met de ouders als 

belangrijkste “zorgverlener” van hun kind en “partners” in 
zorg

‒ bewaken dat het belang van het kind primeert 
in besluitvorming

‒ “shared decisions” 



Pediatrische liaison: opportuniteiten 
vergroten door:
• Communicatie als hoeksteen op alle fronten

‒ Open en duidelijke communicatie tussen gezondheidswerkers 
enerzijds en gezondheidswerkers en gezin en kind anderzijds: 
gemeenschappelijke zorgobjectieven, behandelingsopties, 
delen van keuzes en beslissingen

‒ Eerlijke en begrijpbare informatie naar ouders, kinderen en 
adolescenten: medische toestand van patiënt, mogelijke 
outcome, behandeling en beschikbare hulpverlening

‒ Empatische en supportieve communicatie is essentieel in 
discussies rond levenseinde

‒ Nooit stoppen met communiceren en luisteren
‒ Tijd maken 



• Multidisciplinariteit en interdisciplinariteit: 
onontbeerlijk

• Inzetten op vroegtijdige zorgplanning: een 
noodzaak
‒ het helpen van patiënten en families om inzicht te 

krijgen in  wat hun wensen zijn wanneer ze 
geconfronteerd worden  met ernstige 
aandoening/chronische aandoeningen en tijdens 
scharniermomenten in het ziekteverloop en 
behandelingsproces

Pediatrische liaison: opportuniteiten 
vergroten door:





Pediatrische liaison: opportuniteiten 
vergroten door:
Goed en geen kwaad doen
• Deze staan meestal centraal in elke ‘moeilijke beslissing’
• De balans tussen deze twee principes zal vaak bepalen wat in 

het belang van het kind is. Zware moeilijke behandelingen 
zullen ouders en artsen doen nadenken of het wel ‘zinvol’ is om 
door te gaan

• Het vaststellen van de voordelen van een therapie zijn soms 
moeilijker te achterhalen omdat de uitkomst moeilijker te 
voorspellen is

• Kwaliteit van leven is echter soms moeilijk te definiëren, nog 
moeilijker is het om dit op lange termijn te doen

• Mensen met beperkte mogelijkheden  kunnen soms zeer 
gelukkig zijn



Pediatrische liaison: opportuniteiten 
vergroten door:
• Inschakeling van en nauwe samenwerking met:

‒ Kinderarts/Huisarts
‒ Thuisverpleging/vroedvrouwen
‒ Kinesist
‒ Diensten voor gezinszorg/vroeg- en 

thuisbegeleiding
‒ Thuisapotheek
‒ School/Opvanginitiatieven 
‒ Ziekenfonds/OCMW
‒ …..



Pediatrische liaison: opportuniteiten 
vergroten door:
• Aanbod 

‒ Voorstelling van thuiszorg
‒ Samenwerking tussen verschillende partners in de 

zorg
‒ Algemene afspraken, taakverdeling, 

samenwerkingsverbanden
‒ Overlegmomenten inbouwen
‒ Bereikbaarheid van de kinderarts/huisarts
‒ Ervaring en angsten, noden en behoeften
‒ Bekommernissen en keuzes van het gezin
‒ Medicatie: pijnbeleid; symptoomcontrole



‒ Geïndividualiseerd contact
‒ Informatiepakket
‒ Technische vaardigheden
‒ Inschakelen in thuiszorg
‒ Respect voor eigen inbreng
‒ Ondersteuning & coaching

Pediatrische liaison: opportuniteiten 
vergroten door:



Pediatrische liaison: conclusies

• Intense samenwerking tussen vele partijen: patiënt, 
ouders, ziekenhuisteam, eerste- en 
tweedelijnshulpverleners, niet professionelen

• Op elk moment moeten we beseffen dat de patiënt, 
het kind, centraal staat, dat we ten allen tijde aan 
hun zijde dienen te staan en een maximale 
levenskwaliteit dienen na te streven.  

• Soms meer aanwezig “zijn” dan  “doen”, van 
luisteren, meevoelen, meeleven en tijd nemen.



Pediatrische liaison: conclusies

• Intensieve communicatie tussen alle hulpverleners, 
met de kinderen/jongeren en hun families is één van de 
belangrijkste hoekstenen in deze zorg en noodzakelijk 
aanwezig om dit alles te kunnen bereiken.

• Confrontatie met vaak zeer moeilijke momenten in het 
leven van ouders en met vele diepmenselijke 
gevoelens bij hen en bij onszelf.

• Verwacht niet dat alles perfect zal lopen, dit willen 
nastreven is een utopie.

• Het leven loslaten, sterven doet pijn.  Voor het kind, 
diegene die achterblijven, maar ook voor ons, 
hulpverleners.



Cartoons Franse tekenaar Pef, voor de Vereniging Kind en 
Ziekenhuis en haar Europese zusterorganisatie.
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