
Nood aan palliatieve zorg voor gehandicapten 

 

Ook gehandicapten worden steeds ouder. Maar er zijn onvoldoende 

opvangmogelijkheden. Yorick Jansen 
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HEUSDEN-ZOLDER - Ook in instellingen voor mensen met een handicap slaat de 

vergrijzing toe. Vlaams parlementslid Sonja Claes (CD&V) wil extra middelen 

voor de uitbouw van palliatieve netwerken tussen de instellingen.  

Kristof Beliën (25) raakte zwaar gehandicapt door een hersenbloeding net na zijn 

geboorte. Na een verblijf in dienstencentrum Sint-Oda in Overpelt belandde hij 

uiteindelijk in dienstencentrum 't Weyerke in Heusden-Zolder. 'Dit is zijn tweede 

thuis', zegt zijn moeder, Nicole Quetin. 'Kristof voelt zich hier op zijn gemak, hij 

wordt prima begeleid. Hij kan zelfs paardrijden en zwemmen. Bij de inrichting van 

zijn huisje werd er met zijn wensen rekening gehouden. Toch zijn we ongerust: wat 

als wij er niet meer zijn en Kristof wordt ernstig ziek? Wie zorgt dan voor hem in 

zijn laatste maanden en dagen?'  

 

Nog niet zo heel lang geleden overleden veel mensen met een zware handicap voor 

ze hun eerste grijze haren kregen. Betere medische zorg en meer in- en doorstroom 

naar de instellingen, maken dat deze mensen tegenwoordig haast even oud worden 

als niet-gehandicapten. 'Zeker zwaar gehandicapten hebben nood aan aangepaste 

palliatieve zorgen', zegt parlementslid Sonja Claes (CD&V), ook burgemeester van 

Heusden-Zolder. 'Meer onderzoek is nodig om voor hen aangepaste palliatieve 

methodes te ontwikkelen, naast een palliatief netwerk waarin de instellingen 

ervaring en kennis kunnen uitwisselen. Nu werken de instellingen meestal nog op 

eigen houtje.'  

 

Eigen biotoop 

 

't Weyerke in Heusden-Zolder doet zoals zoveel instellingen een beroep op Pallion 



(Palliatieve Limburgse Ondersteuningsequipe van Listel) om stervende gasten te 

begeleiden. 'Enkel voor de gasten die hier, in hun eigen biotoop, palliatief begeleid 

kunnen worden', zegt algemeen directeur Jan Thiry. 'Moet iemand naar het 

ziekenhuis, dan sturen we altijd een personeelslid mee. Ook dat weegt natuurlijk op 

de rest van de zorg.'  

 

Thiry ziet de vergrijzing toenemen in zijn gastengroepen. 'In 1997 was 14 procent 

ouder dan 50 jaar, vorig jaar 26 procent. Het aantal gasten tussen 40 en 50 jaar 

steeg van 20 tot 37 procent.'  

 

De zorg in de voorzieningen wordt zwaarder. 'We moeten hun dan ook de nodige 

instrumenten aanreiken', zegt Sonja Claes. Haar parlementaire vraag wordt in 

oktober behandeld, daarna volgt een debat in de commissie. 'Minister Van Ackere 

heeft er wel oren naar en zou het willen opnemen in zijn beleidsnota. De kennis die 

er bestaat over palliatieve begeleiding moet doorstromen naar de 

gehandicapteninstellingen. De expertise bestaat, het formele kader nog niet.' (pdp) 


