PERSMEDEDELING:
Open Vld wil snelprocedure voor opname ALS-patiënten in voorzieningen
Brussel, 19 oktober 2007.
De Vlaamse parlementsleden Vera Van der Borght en Anne Marie Hoebeke dienen
samen met de coalitiepartners een voorstel van resolutie in dat patiënten met een snel
degeneratieve aandoening (SDA), in staat stelt om via een snelprocedure opvang te
verkrijgen in voorzieningen.
De snel degeneratieve aandoeningen zijn eigenlijk de aandoeningen die in ruime zin
behoren tot de ziekte amyotrofische laterale sclerose, kortweg ALS. Dit is een zeldzame
spierziekte die vrijwel 1 op de 50.000 Belgen treft, ongeacht hun leeftijd. De meeste
personen hebben bij het vaststellen van de diagnose nog een gemiddelde
levensverwachting van twee tot vijf jaar. Om de levenskwaliteit tijdens deze laatste
levensjaren zo hoog mogelijk te houden is er nood aan intensieve zorg en zijn allerhande
hulpmiddelen zoals technologische apparatuur een noodzaak. Denken we maar aan
spraakcomputers, elektrische rolwagens uitgerust met omgevingsbesturing en andere.
Vorig jaar werd met steun van Open Vld reeds mogelijk gemaakt dat patiënten bovenaan
de wachtlijst komen te staan voor het verkrijgen van een persoonlijk assistentiebudget.
Daardoor kunnen ze veel sneller beroep doen op een assistent voor hun dagdagelijkse zorg.
Door het snel vorderend ziekteproces wordt die zorg echter zo intensief dat een

persoonlijk assistentiebudget niet voor iedere ALS-patiënt een oplossing biedt.
Residentiële opvang in tehuizen voor kortverblijf en nursing wordt dan
noodzakelijk. Gelet op de lange wachtlijsten voor deze voorzieningen wil Open Vld
nu dat ALS-patiënten versneld de hoogste urgentiecode wordt toegekend voor
opvang.
Vera Van der Borght: ,,De resolutie stelt duidelijk dat de Vlaamse Regering een
snelprocedure mogelijk moet maken waarbij deze patiënten op korte tijd in
aanmerking moeten kunnen komen voor residentiële opvang. De minister zal
daartoe in het kader van het uitbreidingsbeleid in de nodige gespecialiseerde opvang
en behandeling dienen te voorzien.”
Het voorstel van resolutie krijgt de steun van de andere meerderheidspartijen en is
tot stand gekomen na overleg met de ALS-liga. Op termijn wil die zelf een eigen
voorziening laten bouwen met de nodige erkenningen voor gepaste opvang en zorg.
Meer info:
Vera Van der Borght: 0479/99.65.07
Anne Marie Hoebeke: 0477/37.11.46
ALS-Liga (Danny Reviers): 0495/47.64.62

