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Van Ergotherapeut 
naar Palliatief referent

Een artikel schrijven, dat is niet één van mijn talenten, maar deze 
getuigenis werd mij gevraagd vanuit Balans. Ik heb besloten 
om dit toch te proberen omdat Balans, samen met het netwerk 
palliatieve zorg Gent- Eeklo, uiteindelijk een zeer grote positieve 
invloed hebben gehad op mijn werksituatie en levensfilosofie.
Meer bepaald door mijn hoofddocenten die deel uitmaken van 
Balans en het netwerk palliatieve zorg. Ik ben geen grote schrijf-
ster maar ik zal jullie proberen meenemen, van twee, drie jaar 
geleden tot nu, zo bondig mogelijk.

Ik ben Tine Cuvelier en ik werk in het Woon- en Zorgcentrum 
De Linde in Waarschoot als ergotherapeute en sinds kort is daar 
de taak van palliatief referente bijgekomen.
Drie jaar geleden werd mij gevraagd om palliatief referente te 
worden. Ik had dan ook wel heel veel twijfels om dit te doen. Ik 
was wel zeer geïnteresseerd in palliatieve zorg, maar om daarin 
de leiding te nemen? Dit was voor mij een zeer groot vraag-
teken! Een groep leiden, om nog maar te zwijgen om deze toe te 
spreken, nee dat leek niets in wat ik ooit zou doen. 
De palliatieve werkgroep verzekerde mij dat ze mij zouden 
helpen en ondersteunen. Maar ik ben ergotherapeute, een 
paramedische opleiding, en van medicatie wist ik alvast heel 
weinig. Medicatie leek me echter een heel groot punt in de 
palliatieve zorg, en dat is ook zo. Maar blijkbaar geen 
onoverwinnelijk obstakel om referente te worden. 

Drie jaar geleden begon ik aan de basiscursus palliatieve zorg, 
wat een vereiste is om de cursus referente te kunnen volgen.
Ondertussen was ik ook zwanger van ons tweede kindje. Na de 
bevalling en alles wat erbij hoorde, startte ik een jaar later de 

een bijzondere weg in een uitdagende opleiding ...

cursus ‘referente palliatieve zorg’. Ik was één dag terug aan het 
werk na een jaar thuis met onze dochter en ik moest al op cursus. 

Mijn hoofd zat vol pampers, beëindigen van de borstvoeding, 
kortom nog vol roze hormonen.
De eerste dag werden we al volledig ondergedompeld in de voor-
bereiding voor onze nieuwe taak en werd ik alvast onmiddellijk 
geconfronteerd met een van mijn grootste obstakels: ‘spreken in 
het openbaar’. Op deze dag werd ook duidelijk gemaakt wat er 
van ons verwacht werd. Waar was ik aan begonnen? 

Je wil zoveel mogelijk tijd in en met je 
gezin doorbrengen, maar die opdracht 
ligt ook op je te wachten.

Cursusdag per cursusdag werd je steeds meer klaargestoomd op 
de nieuwe taak. Onze grootste opdracht was een verandering 
teweeg te brengen in het eigen Woon- en Zorgcentrum op vlak 
van palliatieve zorgverlening, meer bepaald de ‘integratie-
opdracht’. Hierbij wordt verwacht dat je leert onderhandelen 
met je leidinggevenden om o.a. tijd te krijgen om die 
verandering te mogen realiseren en om de nodige middelen 
te bekomen (o.a. tijd om de opdracht te maken). 

Met de directie kwam ik tot dan toe weinig in contact, en nu 
moest ik vanalles vragen en onderhandelen. Gelukkig viel dit 
nogal mee, mijn leidinggevenden stonden wel achter de cursus 
en achter mij: ze hebben me eigenlijk wel de nodige kansen 
geboden. 

Maar dit betekende niet dat alles over een leien dakje is gelopen: 
het was heel moeilijk om het evenwicht te vinden tussen werk, 
de kindjes, mijn partner, de cursus en de integratieopdracht. Je 
moet nu eenmaal veel tijd in de integratieopdracht steken en 
dat was zwaar. Een hele achtbaan aan gevoelens: je wil zoveel 
mogelijk tijd in en met je gezin doorbrengen, maar die opdracht 
ligt ook op je te wachten. Helaas heb ik mijn dochter vroeg 
moeten introduceren in de wereld van Disney … , gelukkig zag 
ze alles graag waar muziek en dansen in voorkomt. Mijn oudste 
zoontje ging al naar school: hij had er weinig last van dat mama 
aan de computer aan het werken was.

Maar dit was niet het enige obstakel waar ik moest mee 
worstelen en helaas was bij dit obstakel een Disneyfilm niet de 
oplossing. Bij de opleiding hoort ook een stage. Diegene waar 
ik het eerste bij aanklopte maakte mij al snel heel duidelijk dat 
een ergotherapeute niet de gewenste kwalificaties had.
Grote paniek dus, maar gelukkig boden docenten en ook 
het netwerk palliatieve zorg de juiste ondersteuning en 
bemoediging. Gelukkig kon ik terecht in een supportteam van 
AZ Maria Middelares: hier kwam ik terecht bij twee schatten 
van mensen en super in hun taak, in het bieden van support in 
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de palliatieve zorg. Zij hebben mij doen inzien dat ik de sterktes 
vanuit mijn ergotherapeut zijn moest halen en niet de zwaktes. 

Mede dankzij hen heb ik doorgebeten: ik vond nieuwe moed 
en inspiratie tot het leiden van de palliatieve werkgroep en het 
aanpakken van mijn integratieopdracht. 
Als ergotherapeut is het niet eenvoudig om deze opleiding te 
doen, maar het heeft niet alleen nadelen. Niet alleen de stage-
begeleiders lieten me dit inzien: doorheen de cursus krijg je ook 
supervisiesessies: hier word je in kleine groepen verdeeld onder 
begeleiding van de psychologe van het netwerk Lucie Cannie.
Tijdens deze sessies kunnen we steeds terecht met al onze 
vragen over de cursus en ook met problemen die we tijdens 
het werk ondervonden. Hier in zorgde Lucie dat je bij de groep 
terecht kon met al je bedenkingen, angsten en twijfels. Zo liet ze 
mij het voordeel inzien van het feit dat ik als ergo niet verbonden 
ben aan één afdeling maar op alle afdelingen van het WZC kom: 
dit maakt dat ik alle bewoners en collega’s goed ken. Zo heb ik 
een goed overzicht over de werking, en ben ik ook verplicht om 
multidisciplinair samen te werken. Ik kan ook niet anders dan 
taken te delegeren: ik kan niet alles zelf, ook en vooral omdat 
ik maar halftijds werk,  maar ook omdat ik niet altijd op alle 
afdelingen aanwezig ben.

Wat de cursus ook en vooral bij mij teweeg heeft gebracht is dat 
tikkeltje meer assertiviteit op het werk. Ik ga mij meestal minder 
snel laten overrompelen en al eens nee durven zeggen als de 
taken zich blijven opstapelen. Dit werkt helaas nog niet altijd 
hoor, en soms sta ik op bepaalde momenten nog met mijn mond 
vol tanden Het verschil nu is, als ik alles eens beter op een rijtje 
heb kunnen zetten, dat ik achteraf wel durf terug te komen op de 
zaken,. Dit zou ik vroeger nooit gedaan hebben, maar door de 
goede coaching probeer ik dan toch die stap te zetten en zie ik 
dat het wel effect heeft.
Toen de opdracht uiteindelijk af was volgde nog de presentatie 
van mijn  werk aan de medecursisten en de docenten. Nog steeds 
met trillende knieeën, stond ik voor de groep medecursisten en 
docenten, maar het is me gelukt!

Nu heb ik eindelijk dat certificaat van palliatief referente, maar 
dit betekent niet dat alles nu veel gemakkelijker gaat. Het blijft 
elke dag een uitdaging, zowel op het werk als thuis. Op het werk 
moet ik proberen te zorgen dat de ergo’s taken blijven draaien, 
maar tergelijkertijd moet ook de palliatieve zorgcultuur en het 
palliatief werk ook verder uitgebouwd worden. Alles gebeurt 
wel met veel ups en downs en dikwijls vraag ik me af: waar ben 
ik toch aan begonnen, en net dan gebeuren er  kleine of grote 
positieve dingen, iets wat goed verlopen is dankzij, de inbreng 
van mij als palliatief referente! Dan vind ik dat het toch de 
moeite waard was omdat de bewoners er goed bij varen omwille 
van het feit dat ik de cursus heb gevolgd.

Dat het gemakkelijk is, nee, maar is het de moeite waard? Dat 
is het zeker!

Tine Cuvelier
Referent Palliatieve Zorgen

WZC De Linde
Schoolstraat 33  

9950  WAARSCHOOT  
Tel. 09/377.31.51   

 tine.cuvelier@gmail.com

Dit hele avontuur heeft niet alleen mijn werksituatie veranderd, 
ook op persoonlijk vlak ben ik veranderd. Eerst en vooral 
was ik verplicht om uit mijn schelp te komen, in plaats van 
een stille aanwezigheid in vergaderingen, moest ik opeens die 
vergaderingen leiden!
Ik geef toe dat dit voor mij een heel moeilijke taak was, maar 
tegelijkertijd krikte dit ook wel mijn zelfbeeld wat op. Dankzij 
de handvaten die onze hoofddocente Veronique Cappaert 
aanreikte, had ik een structuur waardoor ik de vergaderingen 
wat in goede banen kon leiden. Ook de ervaringen van de mede-
studenten tijdens de supervisiesessies hielpen me. De palliatieve 
werkgroep was zeer positief en tevreden dat er een nieuwe wind 
waaide, dat er nieuwe dingen op komst waren Ook de integratie-
opdracht zorgde voor een nieuwe bedrijvigheid: niet alleen in de 
werkgroep, maar ook bij de andere collega’s borrelde stilletjes 
aan nieuwsgierigheid en benieuwdheid naar boven. 
Niet alleen mijn zelfbeeld werd positief beïnvloed, maar ik vind 
dat ik nu wel veel bewuster met mijn leven omga dan vroeger. 
Proberen te genieten van alles, mij minder druk maken als het 
iets rommeliger ligt in huis, wat meer uitstapjes maken met het 
gezin. 

Niet alleen mijn zelfbeeld werd positief 
beïnvloed, maar ik vind dat ik nu wel veel 
bewuster met mijn leven omga dan vroeger. 


