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Muriel Gerkens (Ecolo) heeft een 
voorstel van resolutie ingediend om 
de definitie en de wettelijke toegangs-
voorwaarden voor palliatieve zorg 
te verruimen. “Beter voor de patiënt, 
beter voor de ziekteverzekering”, al-
dus het federaal parlementslid. Muriel 
Gerkens, voorzitster van de commis-
sie Volksgezondheid, en Anne Dedry, 
parlementslid voor Groen, hebben vo-
rige week een resolutie voorgesteld 
betreffende het begrip palliatieve zorg 
en de begeleiding van personen die 
leiden aan een ernstige, chronische 
en ongeneeslijke ziekte en daardoor 
een lage levensverwachting hebben.

De Belgische definitie van palliatieve 
patiënten en palliatieve zorg is te res-
trictief volgens de groene parlements-
leden. Er blijft altijd die associatie met 
de terminale levensfase bestaan. Zo 
wordt het palliatief statuut enkel toe-
gekend aan het einde van de ziek-
te, bij een levensverwachting van 3 
maanden. Dat statuut is noodzakelijk 
om aanspraak te maken op een for-

fait, voor een periode van maximaal 
2 maanden, waarmee patiënten de 
kosten voor thuisverzorging en huis-
bezoeken van dokters of fysiothera-
peuten kunnen betalen. In het licht 
van de weinige tijd die de patiënten 
nog rest, zijn de wachttijden voor het 
verkrijgen van financiële en materiële 
hulp te lang. “Vandaag de dag zijn het 
de patiëntenverenigingen die materi-
aal ter beschikking stellen”, luidt het 
bij de parlementsleden. Daarom is het 
belangrijk om de toegang tot het sta-
tuut, en op die manier tot de bijhoren-
de zorgen, te vergemakkelijken. Voor 
ALS bijvoorbeeld raadt de European 
Federation of Neurological Sciences 
(EFNS) aan om de palliatieve aanpak 
toe te passen zodra de diagnose is 
gesteld, zodat een goede relatie kan 
worden opgebouwd met het pallia-
tieve zorgteam en het levenseinde ter 
sprake kan worden gebracht. 
 
Uit internationale studies komt naar vo-
ren dat het vroegtijdig inschakelen van 
palliatieve zorg de levenskwaliteit ver-
betert en agressieve behandelingen, 
alsook onnodige en zware ziekenhuis-

opnames, kan voorkomen. “Het is niet 
alleen beter voor de patiënt. Het levert 
eveneens belangrijke besparingen op 
voor de ziekteverzekering. De rege-
ring MR/NV-A heeft niets voorzien in 
haar nieuwe regeerakkoord. België 
loopt dus achter in vergelijking met de 
Europese buurlanden. Het parlement 
moet op dit punt initiatieven nemen”, 
benadrukt Muriel Gerkens. 

Op basis van de aanbevelingen van 
de WHO, het KCE en de federale cel 
palliatieve zorg stelt Ecolo-Groen con-
creet voor om de verwijzing naar de 
levensverwachting in de definitie te 
schrappen, om het te zien als het ver-
lengstuk van de curatieve zorg.

De parlementsleden vragen de rege-
ring eveneens om de toegang tot het 
palliatief statuut mogelijk te maken in 
vroege stadia van de ziekte en om de 
structuren en permanente vorming 
voldoende te financieren.
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