Multidisciplinaire begeleidingsequipe
Aanmelding - MBE (100)
Aantal begeleidingen (tabel)
(Hulp: Nieuwe begeleidingen: de begeleidingen die in het jaar zelf gestart zijn.Lopende
begeleidingen: de begeleidingen die in het vorig jaar gestart zijn en nog lopen.)

- Nieuwe begeleidingen
- Lopende begeleidingen van de vorige jaren
Leeftijd bij aanmelding (tabel)
(Hulp: Voor lopende begeleidingen neemt men de leeftijd bij het begin van de
begeleiding (dus bij aanmelding).
Het totale aantal moet gelijk zijn aan het totaal uit "Aantal begeleidingen".)

- 0 t/m 9 jaar
- 10 t/m 19 jaar
- 20 t/m 29 jaar
- 30 t/m 39 jaar
- 40 t/m 49 jaar
- 50 t/m 59 jaar
- 60 t/m 69 jaar
- 70 t/m 79 jaar
- 80 t/m 89 jaar
- 90 t/m 99 jaar
- >= 100 jaar
- Leeftijd onbekend
Hoofddiagnose bij aanmelding (tabel)
(Hulp: Gelieve "Combinatie" zo veel mogelijk te vermijden. Dus zich best beperken tot
"Oncologisch" of "Niet-oncologisch".)

- Oncologisch
- Niet-oncologisch
- Combinatie
- Hoofddiagnose onbekend
Verblijfplaats patiënt op moment van aanmelding (tabel)
- Thuis
- Woon- en zorgcentrum
- Ziekenhuis (excl. Palliatieve eenheid)
- Palliatieve eenheid
- Psychiatrisch verzorgingstehuis
- Instellingen voor personen met een handicap
- Andere
- Verblijfplaats onbekend
Woonsituatie patiënt op moment van aanmelding (tabel)
- Thuis
- Woon- en zorgcentrum
- Psychiatrisch verzorgingstehuis
- Instellingen voor personen met een handicap
- Andere
- Woonsituatie onbekend
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Begeleiding - MBE (101)
Aantal contacten tijdens de begeleidingen (tabel)
(Hulp: -Persoonlijk contact en/of telefoon: persoonlijk contact = contact dat niet ter
plaatse bij de palliatieve persoon plaats heeft
-Bezoek: bij de palliatieve persoon ter plaatse gaan
-Vergadering: enkel aantal multidisciplinaire overlegmomenten vermeld)

- Persoonlijk contact en/of telefoon
- Bezoek
- Vergadering
- Extra persoonlijk contact en/of telefoon
- Extra bezoek
- Extra vergadering
Totale duur van de contacten tijdens de begeleidingen (tabel)
(Hulp: -Persoonlijk contact en/of telefoon: persoonlijk contact = contact dat niet ter
plaatse bij de palliatieve persoon plaats heeft
-Bezoek: bij de palliatieve persoon ter plaatse gaan
-Vergadering: enkel aantal multidisciplinaire overlegmomenten vermeld)

- Persoonlijk contact en/of telefoon
- Bezoek
- Vergadering
- Extra persoonlijk contact en/of telefoon
- Extra bezoek
- Extra vergadering
Reden einde begeleiding (tabel)
(Hulp: Hier enkel die begeleidingen opnemen die in de loop van het werkingsjaar werden
beëindigd. Begeleidingen die op het eind van dit jaar nog lopende zijn, worden dus niet
opgenomen.)

- Overlijden
- Transfer woon- en zorgcentrum
- Transfer ziekenhuis (excl. Palliatieve eenheid)
- Transfer palliatieve eenheid
- Andere (bijv. Psychiatrisch verzorgingstehuis)
Plaats van overlijden bij einde begeleiding MBE (tabel)
(Hulp: Het totaal aantal moet overeenkomen met het totaal aantal in "Reden einde
begeleiding".)

- Thuis
- Woon- en zorgcentrum
- Psychiatrisch verzorgingstehuis
- Instellingen voor personen met een handicap
- Andere
Begeleidingsduur van in de loop van het jaar afgesloten dossiers (tabel)
- 0 t/m 7 dagen
- 8 t/m 14 dagen
- 15 t/m 30 dagen
- 31 t/m 60 dagen
- 61 t/m 90 dagen
- 91 t/m 180 dagen
- > 180 dagen
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- Duur onbekend
Samenwerking met huisartsen (tabel)
(Hulp: Regio: het werkgebied van het palliatieve netwerk)

- Aantal huisartsen in de regio
- Aantal huisartsen waarmee samenwerking is geweest
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Woonzorgcentra
Aanmelding - WZC (200)
Bevragingsstatistiek (tabel)
(Hulp: Regio: het werkgebied van het palliatieve netwerk)

- Aantal erkende WZC in de regio
- Aantal bevraagde WZC
- Respons bevraagde WZC
Leeftijd bij begin palliatieve begeleiding (tabel)
(Hulp: Begin van de palliatieve begeleiding = opstart van een palliatief dossier met
schriftelijke bevestiging door een arts.
In geval van lopende begeleiding: de leeftijd bij de start van de begeleiding invullen.)

- < 60 jaar
- 60 t/m 69 jaar
- 70 t/m 79 jaar
- 80 t/m 89 jaar
- 90 t/m 99 jaar
- >= 100 jaar
- Leeftijd onbekend
Hoofddiagnose bij begin palliatieve begeleiding (tabel)
(Hulp: Gelieve "Combinatie" zo veel mogelijk te vermijden. Dus zich best beperken tot
"Oncologisch" of "Niet-oncologisch".)

- Oncologisch
- Niet-oncologisch
- Combinatie
- Hoofddiagnose onbekend
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Begeleiding - WZC (201)
Aantal overlijdens per leeftijdsgroep met of zonder palliatieve zorg (tabel)
- < 60 jaar
- 60 t/m 69 jaar
- 70 t/m 79 jaar
- 80 t/m 89 jaar
- 90 t/m 99 jaar
- >= 100 jaar
- Leeftijd onbekend
Aantal overlijdens met palliatieve zorg per leeftijdsgroep (tabel)
- < 60 jaar
- 60 t/m 69 jaar
- 70 t/m 79 jaar
- 80 t/m 89 jaar
- 90 t/m 99 jaar
- >= 100 jaar
- Leeftijd onbekend
Aantal dagen palliatieve zorg bij beëindiging van de palliatieve
begeleiding (tabel)
- 0 t/m 7 dagen
- 8 t/m 14 dagen
- 15 t/m 20 dagen
- 21 t/m 30 dagen
- 31 t/m 60 dagen
- 61 t/m 90 dagen
- 91 t/m 120 dagen
- 121 t/m 150 dagen
- 151 t/m 180 dagen
- 181 t/m 270 dagen
- 271 t/m 360 dagen
- 361 t/m 540 dagen
- > 540 dagen
- Duur onbekend
Plaats van overlijden met of zonder palliatieve zorg (tabel)
- Woon- en zorgcentrum
- Thuis
- Ziekenhuis
- Palliatieve eenheid
- Andere
- Onbekend
Plaats van overlijden met palliatieve zorg (tabel)
- Woon- en zorgcentrum
- Thuis
- Ziekenhuis
- Palliatieve eenheid
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- Andere
- Onbekend
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Palliatieve FUNCTIE in ziekenhuizen
Aanmelding - Pall. Fie. (300)
Bevragingsstatistiek (tabel)
(Hulp: Regio: het werkgebied van het palliatieve netwerk)

- Aantal ziekenhuizen in de regio
- Aantal ziekenhuiscampussen
- Aantal bevraagde ziekenhuizen
- Respons bevraagde ziekenhuizen
- Respons bevraagde ziekenhuizencampussen
Leeftijd bij aanmelding (tabel)
(Hulp: Aanmelding = begin van de begeleiding door de Palliatieve functie)

- 0 t/m 9 jaar
- 10 t/m 19 jaar
- 20 t/m 29 jaar
- 30 t/m 39 jaar
- 40 t/m 49 jaar
- 50 t/m 59 jaar
- 60 t/m 69 jaar
- 70 t/m 79 jaar
- 80 t/m 89 jaar
- 90 t/m 99 jaar
- >= 100 jaar
- Leeftijd onbekend
Hoofddiagnose bij aanmelding (tabel)
(Hulp: Gelieve "Combinatie" zo veel mogelijk te vermijden. Dus zich best beperken tot
"Oncologisch" of "Niet-oncologisch".)

- Oncologisch
- Niet-oncologisch
- Combinatie
- Hoofddiagnose onbekend
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Begeleiding - Pall. Fie. (301)
Aantal overlijdens (tabel)
- Aantal overlijdens in het ziekenhuis met of zonder palliatieve zorg
- Aantal overlijdens met palliatieve zorg met begeleiding door de Palliatieve funct
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Palliatieve EENHEID in ziekenhuizen
Aanmelding - Pall. Eenh. (400)
Bevragingsstatistiek (tabel)
(Hulp: Regio: het werkgebied van het palliatieve netwerk)

- Aantal palliatieve eenheden in de regio
- Aantal bevraagde palliatieve eenheden
- Respons bevraagde palliatieve eenheden
Leeftijd bij aanmelding (tabel)
(Hulp: Aanmelding = begin van de begeleiding door de Palliatieve eenheid)

- 0 t/m 9 jaar
- 10 t/m 19 jaar
- 20 t/m 29 jaar
- 30 t/m 39 jaar
- 40 t/m 49 jaar
- 50 t/m 59 jaar
- 60 t/m 69 jaar
- 70 t/m 79 jaar
- 80 t/m 89 jaar
- 90 t/m 99 jaar
- >= 100 jaar
- Leeftijd onbekend
Hoofddiagnose bij aanmelding (tabel)
(Hulp: Gelieve "Combinatie" zo veel mogelijk te vermijden. Dus zich best beperken tot
"Oncologisch" of "Niet-oncologisch".)

- Oncologisch
- Niet-oncologisch
- Combinatie
- Hoofddiagnose onbekend
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Begeleiding - Pall. Eenh. (401)
Aantal overlijdens (tabel)
- Aantal overlijdens op de palliatieve eenheid
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