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Riziv werkt aan voorstel om palliatieve equipes te versterken
door Nathalie Carpentier
'Inspanningen voor palliatieve patiënten die maandenlange begeleiding vragen, moeten worden
versterkt'
Brussel
Eigen berichtgeving
'Binnen het Riziv wordt een voorstel uitgewerkt om kleine palliatieve equipes in bepaalde streken
te versterken om beter in te spelen op de vraag naar continuïteit van de verzorging." Daarmee
reageert het Riziv op de kritiek van professor Wim Distelmans over de manier waarop de discussie
over de verhoging van het budget voor de palliatieve zorg nu gevoerd wordt. Volgens Distelmans
suggereerde een deel van het Riziv dat "palliatieve patiënten niet voldoende snel sterven".
Distelmans uitte gisteren in een opiniestuk in deze krant zijn verontwaardiging over het getalm
waarmee "allerlei bijkomende middelen worden beloofd, maar er in realiteit niets gebeurt". Vooral
dat bij besprekingen over bijkomende budgetten voor de palliatieve zorg werd gemeld dat
"sommige leden van de beleidsorganen van de ziekteverzekering zich ernstig afvroegen of de
patiënten die door de palliatieve thuisequipes begeleid werden wel 'voldoende' terminaal waren",
stuitte hem zwaar tegen de borst. Zeker omdat in realiteit de palliatieve teams volgens hem net te
laat worden ingezet.
Dat het Riziv de discussie op de lange baan probeert te schuiven, is een verkeerde voorstelling van
de feiten, aldus het Riziv, dat benadrukt dat het al sinds 1991 een voortrekkersrol speelt in de
ontwikkeling van palliatieve zorg. "De uitgaven voor palliatieve zorg zijn van 2000 tot 2004
gestegen van 9,1 naar 50,5 miljoen euro, ofwel vervijfvoudigd." In diezelfde geest wordt nu binnen
het Riziv onder impuls van de regering gewerkt aan aan een versterking van bepaalde equipes
zonder dat die meer patiënten zouden moeten begeleiden. Daarnaast moet ook een
registratiesysteem duidelijkheid scheppen over de geleverde zorgen door verschillende
betrokkenen.
Op Distelmans' verontwaardiging over de crue suggestie dat 'palliatieve patiënten niet snel genoeg
sterven', stelt het Riziv dat het gaat om 'een bekende tegenstelling tussen de reglementaire deﬁnitie
van een palliatieve, zijnde terminale, patiënt en de realiteit waarbij een deel van die patiënten
maandenlang begeleiding door gespecialiseerde equipes vragen'. Volgens het Riziv zullen
inspanningen voor die laatste groep in de toekomst nog verhoogd moeten worden. Op 19 april is
alvast een vergadering gepland met de sector.
Professor Distelmans blijft intussen bij zijn stellingname. "Uiteraard zitten er in het Riziv ook
mensen die het goed menen met de palliatieve zorg. Maar in de beleidsorganen zitten mensen die
meer geïnteresseerd zijn in het lobbyen voor de terugbetaling van technische prestaties en minder
in de zorg voor patiënten." Distelmans spreekt de cijfers van het Riziv niet tegen, maar plaatst ze
'in perspectief': "Pas met het beleidsplan van de ministers Aelvoet en Vandenbroucke is er schot in
de zaak gekomen. En 50 miljoen euro klinkt veel, maar op een totaalbudget van 18 miljard is dat
peanuts." (NC)
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