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Embargo tot en met 12 oktober 18u00 

PERSBERICHT 

Lancering van de unieke wandelgids ‘Leuven in 
Vogelvlucht’ in het VRT Radiohuis 
Op woensdagavond 12 oktober om 18u00 wordt in het Radiohuis van de VRT te 
Leuven (Boekhandelstraat, 2) de unieke wandelgids ‘Leuven in Vogelv lucht’ 
voorgesteld. Het boek zal vanaf dan ook beschikbaar z i jn in de winkel.  Dit  boek 
is een uitgave van Lions Leuven Erasmus. De opbrengst ervan gaat naar PANAL. 
 
Edward De Maesschalck, h istor icus en auteur van het boek, presenteert het 
verhaal.  
Ria Vandermaesen, coördinator van PANAL (Pal l iat ief Netwerk Arrondissement 
Leuven) l icht toe hoe de opbrengsten van het boek zul len besteed worden. 
 
De aanslu itende recept ie, waarop u wordt u itgenodigd, wordt aangeboden door 
Delen Pr ivate Bank, één van onze hoofdsponsors. 

Het verhaal: een lofdicht aan Leuven 
Op een zomerse dag brengen Opa en Eva de kle ine Saar naar een 
ver jaardagsfeest je en kuieren ze door de stad. Op de Grote Markt vraagt Eva of 
Opa oud is, waarop Opa zegt: “ In vergel i jk ing met jou ben ik oud, maar in 
vergel i jk ing met het stadhuis ben ik nog héél jong”. Zo begint het fantast isch 
verhaal dat a ls een wandel ing door Leuven en omgeving is u itgewerkt in het 
boek 'Leuven in Vogelv lucht'.   
 
Onderweg verte lt  Opa over de zeven wonderen van Leuven, over de pelgr ims 
naar Sant iago de Compostela, maar ook over de schietpart i j  tegen de betogers 
voor het Algemeen Stemrecht in 1902. Na de wandel ing door de binnenstad 
halen ze Saar op en trekken ze samen per f iets naar nog meer locat ies in de 
wi jde omgeving, zoals de Abdi j  van Park, het kasteel van Arenberg of de 
Vaartkom.  

Het boek: een unieke wandelgids om Leuven te 
(her)ontdekken 
Leuven in Vogelv lucht is een vol ledig met de hand getekend boek, geschikt voor 
jong en oud, inwoners van Leuven en toer isten. Kinderen lezen het boek als een 
str ipverhaal,  terwi j l  volwassenen v ia ta l  van tussenteksten heel wat leren over de 
geschiedenis en de histor ische gebouwen van de stad. Verschi l lende plaatsen 
en gebouwen worden extra in de verf gezet omdat ze een grote ro l spelen in het 
gezicht en de geschiedenis van Leuven. 
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Het boek geeft de diverse Leuvense gebouwen met grote nauwkeurigheid weer. 
De wandel ing en de f ietstocht die er in beschreven staan, brengen je op plaatsen 
die je misschien als Leuvenaar nog niet kent. 
 
Dankzi j  de handige kaart achteraan in het boek, kan je a l le ontdekkingen van 
opa en Eva zelf  ontdekken. Het parcours is vol ledig genummerd volgens de 
bladzi jden van het boek. 

Het project: spuitaandri jvers voor pal l iat ieve zorg in het 
Leuvense (PANAL) 
Panal is een plural ist ische vzw die zorgt voor de ondersteuning en uitbouw van 
de pal l iat ieve zorg in het arrondissement Leuven. 
 
Pal l iat ieve zorg is totaalzorg. Dit  betekent dat er aandacht besteed wordt aan 
het l ichamel i jke, het emotionele, het socia le en het spir i tuele aspect binnen de 
zorg. De zorg wordt gegeven aan pat iënten die ongeneesl i jk z iek z i jn en wi l  hen 
kwal i te it  van leven geven voor de t i jd die hen rest.  
 
Met de opbrengst van het boek ‘Leuven in vogelv lucht’ wi l  Panal vzw 
spuitaandri jvers kopen. Dit  is een mechanische pomp die er voor zorgt dat de 
pat iënt (a ls deze te zwak is om zi jn medicat ie v ia de mond te nemen) z i jn 
medicat ie cont inu onder de huid toegediend kr i jgt.  

Prakt isch: 
We verwachten u woensdagavond 12 oktober om 18u00 in het VRT Radiohuis, 
Boekhandelstraat 2, 3000 Leuven voor de presentat ie van het boek ‘Leuven in 
Vogelv lucht.  
Er is een aanslu itende receptie, d ie wordt aangeboden door Delen Pr ivate Bank. 
 
Aanmelden v ia luc.galoppin@telenet.be 

Meer info: 
- Panal vzw: Ria Vandermaesen, coördinator - 016/ 23 91 01 – www.panal.be 
- Leuven Erasmus Lions Club: Luc Galoppin, voorzitter - 0497/399 880 - 

www.l ionsleuvenerasmus.be 
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Over Edward De Maesschalck 
Edward De Maesschalck (Leuven, 1946) studeerde geschiedenis in Leuven en 
Par i js en behaalde een doctoraat Wijsbegeerte en Letteren in 1977. Tot 1979 
was hi j  assistent aan de KULeuven, daarna werd hi j  programmamaker voor de 
Openbare Omroep. In 1998 stond hi j  a ls programma-adviseur mee aan de wieg 
van Canvas. Zi jn belangstel l ing bleef daarbi j  steeds uitgaan naar h istor ische 
programma’s, zowel documentaires a ls h istor ische f ict ie. 
 
Als auteur schreef h i j  heel wat h istor ische boeken, waaronder het dr ie lu ik over 
de Graven van Vlaanderen, de Bourgondische Vorsten en Oranje tegen Spanje. 
Hi j  was ook de scenar ist van de str ip over Leuven (De wolf  van St-Pieter)  en 
schreef een roman over de laatste levensjaren van z i jn over leden vrouw (Sterven 
is een kunst).  

Over PANAL vzw 
Panal is een plural ist ische vzw die zorgt voor de ondersteuning en 
uitbouw van de pal l iat ieve zorg in het arrondissement Leuven. 
 
Pal l iat ieve zorg is totaalzorg. Dit  betekent dat er aandacht besteed wordt aan 
het l ichamel i jke, het emotionele, het socia le en het spir i tuele aspect binnen de 
zorg. De zorg wordt gegeven aan pat iënten die ongeneesl i jk z iek z i jn en wi l  hen 
kwal i te it  van leven geven voor de t i jd die hen rest. Veel aandacht gaat naar het 
l ichamel i jk comfort,  het bestr i jden van pi jn en ander discomfort.  Ook de beleving 
van het z iek z i jn, het naderend afscheid van de pat iënt en z i jn omgeving kr i jgen 
aandacht. De zorg wordt georganiseerd en gecoördineerd, met eventueel het 
inschakelen van diensten en vr i jwi l l igers. Tot s lot is er aandacht voor de 
z ingeving, het levensverhaal van de pat iënt kr i jgt h ier in een plaats. 
 
Panal omvat een netwerk pal l iat ieve zorg. Dit netwerk organiseert vorming voor  
hulpver leners (huisartsen, apothekers, verpleegkundigen,…). Het netwerk 
sensibi l iseert ook de bevolk ing. Het biedt een over legplatform aan hulpver leners 
v ia werkgroepen bv. voor de referenten uit  de woonzorgcentra of de pal l iat ief 
support teams uit  de z iekenhuizen. Panal ondersteunt de vr i jwi l l igerswerking in 
pal l iat ieve zorg.  
 
Tot s lot werkt het netwerk nieuwe in it iat ieven uit .  Recent werd bi jvoorbeeld met 
een aantal andere organisat ies gewerkt aan een beeldboek voor personen met 
een mentale handicap. Dit  beeldboek geeft hen uit leg, zonder woorden, over wat 
pal l iat ieve zorg betekent. 
 
Daarnaast is er b innen Panal de Mult id iscip l inaire Begele id ingsequipe (MBE of 
thuiszorgequipe). Deze equipe geeft advies en ondersteuning aan de pat iënt, z i jn 
omgeving en z i jn hulpver leners in de thuiszorg of in een thuisvervangende 
situat ie (een woonzorgcentrum, een instel l ing voor personen met een mentale 
beperking,…). Dit  advies en deze ondersteuning kan al ler le i  aspecten van 
pal l iat ieve zorg omvatten: pi jncontrole, advies rond hulpmiddelen, hoe omgaan 
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met ethische aspecten, het f inancië le lu ik, pal l iat ief ver lof,  de pal l iat ieve 
thuiszorgpremie,… 
Indien nodig, coördineert en organiseert de MBE van Panal de zorg en biedt de 
equipe emotionele ondersteuning aan al le betrokkenen. 
 
In 2015 gaf het netwerk van Panal meer dan 400 uren vorming aan diverse 
hulpver leners (artsen, verpleegkundigen, verzorgenden,…) uit  d iverse sett ing (de 
thuiszorg, het z iekenhuis, de woonzorgcentra,…). 
 
De MBE begele idde in 2015 712 pat iënten. Er waren 628 nieuwe situat ies. 70 
procent van deze begele id ingen betrof pat iënten met een oncologische 
problematiek ( longkanker, borstkanker, maag- darmkanker).  De pat iënten met 
een niet-oncologische problematiek leden vooral aan cardiovascula ire 
problemen, longinsuff ic iënt ie, dementie, ALS en MS,… 
De pat iënten worden voornamel i jk door huisartsen aangemeld ( in 43 procent van 
de s ituat ies).  We werkten in 2015 met 378 huisartsen samen (er z i jn 578 act ieve 
huisartsen in het arrondissement).  
 
Heel wat pat iënten kunnen onder andere v ia de begele id ing van Panal thuis 
over l i jden (73 procent),  anderen worden opgenomen op een pal l iat ieve eenheid, 
in het z iekenhuis of in een woonzorgcentrum. Een kle ine groep wordt (vaak 
t i jdel i jk )  beter. Voor hen stopt de begele id ing. 
 
Naast zorg voor de pat iënt t i jdens de begele id ing, biedt Panal ook 
ondersteuning aan de nabestaanden. Dit gebeurt v ia een te lefoont je of een 
bezoek kort na het over l i jden. Voor therapeut ische ondersteuning in het 
rouwproces verwi jzen we door.  
 
De MBE werkt grat is voor pat iënten en hun omgeving. Zi j  is 24u. op 24u. 
bereikbaar voor dr ingende ondersteuning (na contact met de huisarts en de 
thuisverpleegkundige). 
 
Met de opbrengst van het boek ‘Leuven in vogelv lucht’ wi l  Panal vzw 
spuitaandri jvers kopen. Dit  is een mechanische pomp die er voor zorgt dat de 
pat iënt (a ls deze te zwak is om zi jn medicat ie v ia de mond te nemen) z i jn 
medicat ie cont inu onder de huid toegediend kr i jgt.  

Over Lionsclub Leuven Erasmus 
Lionsclub Leuven Erasmus helpt socia le werken die basisnoden in de 
maatschappi j  aanpakken: VZW De Wissel (b i jzondere jeugdzorg),  VZW Monte 
Rosa (b i jzondere jeugdzorg), IMSO (MS pat iëntenvereniging), Ten Desselaer (Aut i  
werking), Oostrem (dagverbl i j f  voor volwassenen met een beperking),. . .  A ls één 
van de dr ie Leuvense Lions clubs is Leuven Erasmus de meest cultureel 
geëngageerde.  
 
Tot v iermaal toe organiseerde ze de grootste beeldententoonstel l ing van België 
in openlucht 'Kunst op de I jzerenberg’, een in it iat ief dat nu door vzw I jzerenberg 
wordt verdergezet. Dit  najaar brengt de club een uniek vol ledig met de hand 
getekend boek uit  met a ls t i te l  ‘Leuven in Vogelv lucht’,  waarvan de opbrengst 
integraal naar socia le werken zal gaan. Andere fundrais ingact iv i te iten op de 
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agenda van Leuven Erasmus z i jn onder andere 3D (Dress, Dinner & Dance), 
Erasmus ontmoet jong ta lent, SWIMSO zwemmarathon, Paaseit jesverkoop en 
Levensloop. 
 
Als l id van een Lions Club kun je op humanita ir  v lak een verschi l  maken waartoe 
je a ls indiv idu niet in staat bent. L ions Clubs Internat ional is de grootste NGO 
ter wereld en v iert in 2017 haar 100-jar ig bestaan. 


