21 JULI 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 14 juni 2002
betreffende de palliatieve zorg, tot verruiming van de definitie van
palliatieve zorg

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :
Artikel 1. Deze wet regelt een aangelegenheid zoals bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.
Art. 2. Artikel 2 van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg wordt vervangen als
volgt :
"Art. 2. Elke patiënt heeft, ongeacht zijn levensverwachting, recht op palliatieve zorg als hij zich
bevindt in een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige evolutieve en
levensbedreigende ziekte.
Een voldoende ruim aanbod van palliatieve zorg en de criteria voor de terugbetaling van die
zorg door de sociale zekerheid, staan er borg voor dat dit soort zorg voor alle patiënten even
toegankelijk is, binnen het geheel van het zorgaanbod.
Onder palliatieve zorg wordt verstaan: alle zorg die wordt verstrekt aan de patiënt die zich,
ongeacht zijn levensverwachting, bevindt in een vergevorderd of terminaal stadium van een
ernstige evolutieve en levensbedreigende ziekte. Voor een begeleiding van deze patiënten wordt
multidisciplinaire totaalzorg gewaarborgd op fysiek, psychisch, sociaal, moreel, existentieel en
desgevallend spiritueel vlak.
Palliatieve zorg biedt de zieke en zijn naasten een zo groot mogelijke levenskwaliteit en een
maximale autonomie. Palliatieve zorg is erop gericht de kwaliteit van het leven van de patiënt en
zijn naasten en mantelzorgers voor een zo lang mogelijke periode te waarborgen en te
optimaliseren.
Palliatieve zorg wordt ingezet vanaf het ogenblik dat de patiënt als palliatief wordt
geïdentificeerd tot en met de terminale fase. Palliatieve zorg kan eveneens reeds ingezet
worden wanneer er nog ziektebehandeling plaatsvindt tot en met de zorg voor naasten en
mantelzorgers tot na het overlijden. De inzet van palliatieve zorg verloopt idealiter progressief in
functie van de zorgnoden en -wensen, onafhankelijk van de levensverwachting.
De Koning bepaalt de nadere regels voor de verdere uitwerking van wetenschappelijke
richtlijnen, die voor zowel de identificatie van de zieke als palliatief, als voor het inschatten van
de zorgwensen en -noden worden gehanteerd.".
Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het
Belgisch Staatsblad zal worden bekend gemaakt.
Gegeven te Brussel, 21 juli 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en van Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK
Met 's Lands zegel gezegeld :
De Minister van Justitie,
K. GEENS

