
Honderd bekende Vlamingen vragen een groter budget voor palliatieve zorg 

Professor Wim Distelmans (vzw Academie Levenseinde) is de initiatiefnemer van de nota voor de 
volgende regering 

WEMMEL l De Academie Levenseinde, een vzw die streeft naar een waardig levenseinde 
voor iedereen, eist in een nota dat de volgende federale regering haar jaarlijkse budget 

voor palliatieve zorg verhoogt van 84 naar 104 miljoen euro. Daarbij krijgt de vereniging 
de steun van een honderdtal bekende Vlamingen. 

Aan de vooravond van de federale verkiezingen kwamen heel wat bekende Vlamingen samen met 
de Academie Levenseinde in het dagcentrum Topaz in Wemmel om de politieke partijen op hun 
verantwoordelijkheid te wijzen om palliatieve zorg als een volwaardig onderdeel van de 
gezondheidszorg te beschouwen. 

Tijdens die bijeenkomst getuigden onder meer strafpleiter Jef Vermassen, acteur Warre Borgmans 
en gewezen omroepster Paula Semer. Kathy Lindekens las een brief voor van een moeder die 
euthanasie liet uitvoeren op haar ongeneeslijk zieke dochtertje. 

Professor Wim Distelmans is de initiatiefnemer van de nota voor de toekomstige regering. Hij 
vraagt een verhoging van 20 miljoen euro van het jaarlijkse budget voor palliatieve zorg en voor 
een aanpassing van de euthanasiewet. "Hoewel er veel geld beschikbaar is, wordt dat gedeeltelijk 
verkeerd besteed", vindt de arts. 

Als voorbeeld haalde hij de behandeling met epo aan die duizenden longkankerpatiënten in ons 
land toegediend krijgen. Die behandeling is goed voor 21,2 miljoen euro per jaar. "Uit onderzoek is 
gebleken dat terminale longkankerpatiënten zonder epo gemiddeld een langer leven leiden. Dat 
geld zou dus beter gebruikt worden voor echte noden binnen de palliatieve zorg", zegt Distelmans. 

Bij zijn vraag om een aanpassing van de euthanasiewet pleit Distelmans ook voor het toelaten van 

euthanasie bij demente patiënten en minderjarigen. Daarnaast wil hij dat de procedure wordt 
aangepast waarbij een patiënt zelf op zoek moet naar een andere dokter als zijn arts weigert om 
de euthanasie uit te voeren. 

Distelmans onderstreepte dat palliatieve zorg dankzij de inspanningen van Magda Aelvoet en Frank Vandenbroucke voor het eerst op de 
politieke agenda kwam te staan. 

De professor wist tientallen bekende Vlamingen te vinden om zijn pleidooi kracht bij te zetten. 

Onder anderen Goedele Liekens, Tom Barman, Johan Verminnen, Christine Van Broeckhoven, 
Frank Raes, Rob Vanoudenhoven, Rik Torfs en Kurt Defrancq plaatsten hun handtekening onder het 
memorandum. 

Palliatieve zorg in rust- en verzorgingsinstellingen en dagcentra is volgens de vzw prioritair. Ook 
tot het eisenpakket van de sector behoren voldoende financiële middelen voor wetenschappelijk 
onderzoek, een verplichte opleiding in zorg rond het levenseinde voor artsen en het vermijden van 
de tegenstelling tussen euthanasie en palliatieve zorg. 

(SSi) 
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