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Palliatieve zorg wil uit verdomhoekje 

 

Goedele Liekens ondertekent de nota van de Academie Levenseinde, initiatiefnemer Wim Distelmans kijkt toe.bdw 

© Bart Dewaele 

Er gaat veel geld verloren in het hardnekkig rekken van het levenseinde. 

De behandeling met epo van een longkankerpatiënt kost maandelijks 2.656 euro. Dat is een hoge prijs voor een 

behandeling waarvan terminale patiënten volgens een Canadese studie niet eens langer leven. 

 

De Academie Levenseinde, de vzw die streeft naar een waardig levenseinde voor iedereen, geeft de epo-

behandeling als voorbeeld om de onredelijke kosten van 'therapeutische hardnekkigheid' aan te tonen. Voor 

achtduizend longkankerpatiënten die een maand epo krijgen, komt dat neer op een totale uitgave van 21,2 

miljoen euro. 

 

De vereniging vindt dat een dergelijk bedrag niet in verhouding staat tot de uitgaven voor palliatieve zorgen. Ze 

vraagt voor deze zorgen bij het levenseinde een verhoging van 84 naar 104 miljoen euro. In de eerste plaats zou 

dat naar de rust- en verzorgingsinstellingen en dagcentra moeten gaan.  

 

Het is een van de eisen die de Academie Levenseinde gisteren voor de volgende federale regering presenteerde. 

Tientallen Bekende Vlamingen ondertekenden de eisenbundel. 

 

Behalve het einde van zinloze medische behandelingen en meer investeringen in palliatieve zorgen, vragen de 

ondertekenaars meer wetenschappelijk onderzoek over het levenseinde. Bovendien zou er meer opleiding voor 

artsen rond het levenseinde moeten komen. 

 

De ondertekenaars vragen ook een financiering van de 'Leif-artsen' - Leif staat voor Levenseinde Informatie 

Forum. Zij treden op als verplichte tweede arts bij een verzoek om euthanasie. 

 

Een gevoelig punt van de nota is de bespreekbaarheid van de euthanasiewet. De nota vraagt de bespreking van 

een eventuele uitbreiding van die wet. De nota heeft het onder meer over de uitbreiding van de euthanasiewet 

naar minderjarigen en dementerende patiënten.  

 

'Dat betekent niet dat de ondertekenaars effectief een uitbreiding van de euthanasiewet willen', zegt Reginald 

Moreels. Hij is als kandidaat op de senaatslijst van CD&V/N-VA een van de opvallende ondertekenaars. 'Ik 

onderschrijf deze eis in de zin dat er een debat over de euthanasiewet moet komen, wat de uitkomst ook is.' 



 

'Persoonlijk ben ik niet erg enthousiast over een uitbreiding', voegt Moreels eraan toe, die daarmee op dezelfde 

lijn zit als zijn partij. 'In een wereld waarin de druk van de vrije markt zo hoog is, zou het onverantwoord zijn om 

euthanasie ook voor dementerenden toe te passen.' Moreels is ook adviseur op het kabinet van Yves Leterme 

voor bio-ethische kwesties. 

 

De Academie Levenseinde benadrukte bij de voorstelling van haar nota dat euthanasie en palliatieve zorgen 

geen 'of/of-verhaal' is. Het zijn volgens Wim Distelmans beide evenwaardige keuzes van de patiënt. Centraal 

staat de 'zorg om een mild levenseinde'. (pl)  
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