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Vaak laat naar palliatieve zorg 

Aansluitend bij dit artikel 

 'Mijn geest geeft niet op' 

WEMMEL - Het woord 'palliatief' doet te veel aan de dood denken. Daardoor 

worden mensen pas op het laatste nippertje naar speciale zorgcentra verwezen.  

Van onze redactrice 

 

 

'Ik moet zeggen dat ik het spijtig vind dat ik het dagcentrum Topaz zo laat leerde 

kennen. Ik aanvaard mijn ziekte beter sinds ik hier kom. Als je altijd thuis blijft 

zitten, word je een beetje egoïst, weet je? Mijn vriendinnen zeiden: “Je bent niet 

goed wijs, zo tussen de zieken gaan zitten!, Maar ik ben zelf ziek!' 

 

Het is een van de vele enthousiaste getuigenissen bij de tiende verjaardag van 

Topaz, een dagcentrum in Wemmel, net buiten de Brusselse Ring, verbonden aan 

het UZ Brussel. Voortrekker is de oncoloog Wim Distelmans. Drie dagen per week 

komen zieke mensen er bijeen in een ongedwongen, huiselijke sfeer: er wordt 

samen met vrijwilligers gekookt en gegeten, geschilderd, gepraat en gelachen. Er is 

psychologische zorg voor wie daar behoefte aan heeft, en bepaalde medische 

handelingen, zoals pijnbestrijding of bloedtransfusies, kunnen ter plekke worden 

toegediend. 

 

Elke week is er wel iemand die niet terugkeert: overleden. De gemiddelde gast 

blijft het centrum zes maanden bezoeken. Toch is het niet de dood die centraal staat 

in Topaz, aldus Distelmans: 'Wij stellen het leven centraal, en proberen er voor 

onze gasten nog zoveel mogelijk van te maken. Wij spreken dan ook liever over 

levenseinde.'  

 

Gaandeweg heeft Topaz ook zijn bijvoegsel 'palliatief' laten vallen. Ze verkiezen nu 

de term 'supportieve zorg': bedoeld voor al wie de diagnose van een ongeneeslijke, 

levensbedreigende ziekte heeft gekregen, ongeacht zijn levensverwachting. 

Distelmans: 'Het woord “palliatief, schrikt niet alleen patiënten af, maar ook 

hulpverleners, die mensen pas op het allerlaatste nippertje naar ons doorsturen. Dat 

is jammer.' 

 

http://leif.be/nieuws/topaz%20mieke.htm


In een debat gisteren voor de tiende verjaardag zeiden beleidsmakers dat ze de 

definitie van 'palliatieve zorg' voorbijgestreefd vinden. 'De ziekteverzekering 

beperkt palliatieve zorg tot de laatste drie maanden. Maar de levensduur is niet 

altijd goed te voorspellen', aldus de Vlaamse minister van Welzijn, Steven 

Vanackere (CD&V). 

 

Maar de term is intussen wel ingeburgerd bij het beleid, waarschuwde zijn Vlaamse 

confrater van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (SP.A), en dus moeten we hem niet 

zomaar overboord gooien. Als federaal minister van Sociale Zaken kon hij 

middelen aan de palliatieve dagcentra toewijzen. Zijn opvolger, Rudy Demotte 

(PS), schroefde die terug, waardoor Topaz voor een groot deel moest terugvallen op 

pensenkermissen. Er is een noodfinanciering uit de bus gekomen, die nog tot eind 

2008 geldt. En daarna? 

 

Inge Vervotte, voormalig Vlaams minister van Welzijn (CD&V) en nu mede-

regeringsonderhandelaar op federaal niveau, zei gisteren dat de vier partijen het er 

al over eens zijn om de palliatieve dagcentra te steunen en ook naar Franstalig 

België uit te breiden. Daar zou al 19 miljoen euro voor voorzien zijn, precies zoals 

de Federatie Palliatieve Zorg vraagt. 

 

Topaz bundelde recepten voor een beter levenseinde in een boek, uitg. bij 

Houtekiet. Maandag 12 november houdt Topaz opendeur van 14 tot 18 uur. Graag 

een seintje vooraf: 02-456.82.02. 

 

www.dagcentrum-topaz.be 

http://www.dagcentrum-topaz.be/

