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BRUSSEL l Federaal minister voor Volksgezondheid Rudy Demotte laat in 

een reactie op het ongenoegen over zijn beleid in de palliatieve zorg (DM 26/3) 

weten dat hij de voorbije jaren meer dan 8 miljoen geïnvesteerd heeft in de 

uitbouw van de diensten. 'Dat klopt', zegt professor Wim Distelmans (VUB). 

'Maar dat is maar een fragment van de voorziene 50 miljoen.'  

 

door Tina De Gendt 

 

"Palliatieve zorg is wel degelijk belangrijk voor ons en werd de afgelopen vier jaar 

zeker gefinancierd, maar het staat vast dat er nog meer middelen nodig zijn", laat 

minister Demotte weten. "In totaal werd de laatste twee jaar 8 miljoen extra 

vrijgemaakt en daarin zijn de remgelden van de artsen niet bijgerekend." Professor 

Wim Distelmans, die het geldgebrek in de sector aankaartte, beaamt dat die 

investeringen werden gedaan, maar wijst erop dat dat bedrag in vergelijking met 

wat beloofd was, bijzonder laag is. 

"Minister Vandenbroucke (Demottes voorganger, TDG) was de eerste die geld 

vrijmaakte voor palliatieve zorg", aldus Distelmans. "Toen we met hem stopten, 

hadden we 74 miljoen euro voor de financiering van de remgelden en de 

thuisverpleging. Men had ons beloofd dat dat pas het begin was, dat de echte 

investering van 50 miljoen euro nog moest komen. Daarbij valt de 8 miljoen van 

Demotte volledig in het niets." 

Naast een gebrek aan investering klaagt Distelmans ook over een gebrek aan 

inzicht in de problematiek. "Het geld dat Demotte heeft vrijgemaakt voor de 

financiering van de kinesisten aan huis heeft hij bijvoorbeeld afgenomen van de 

investering in de dagcentra, terwijl de sector helemaal geen vragende partij was 

voor een investering in de kinesisten. Het gevolg is dat het aantal dagcentra in 

Vlaanderen sinds Demotte gedaald is van tien naar vijf, en die laatste vijf bestaan 

enkel dankzij de steun van Kom op tegen Kanker." 

Sinds 2007 heeft Demotte ook 4 miljoen geïnvesteerd in de opbouw van diensten 

palliatieve zorg in het ziekenhuis. "Voor elk ziekenhuis is bij wet 1,5 voltijds 

equivalent voorzien om de dienst op te richten", zegt Distelmans. "Het 

oorspronkelijke bedrag was al niet voldoende om dat te financieren, maar het was 

een begin. Met de 4 miljoen van Demotte staan we nergens." 

Het gevolg van dat geldgebrek is volgens Distelmans dat de palliatieve diensten 

hun geloofwaardigheid verliezen en ze onmogelijk weerstand kunnen bieden aan 

"de hardnekkigheid van de therapeutische geneeskunde" en de kosten die die met 



zich meebrengt. Hij kaartte dat probleem ook aan op een symposium van het 

LevensEindeForum zaterdag. Op dat symposium bleek dat driekwart van de 428 

Belgische euthanasiegevallen in 2006 in Vlaanderen werden gepleegd. 
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