
OPEN BRIEF AAN BELGISCHE POLITICI 

 

Beste Politicus, 

We horen het u graag zeggen… maar wat zegt u niet! 

 

Gedurende de laatste weken krijgen we een waterval van beloftes en voorstellen over ons heen 

omtrent een “nieuwe” aanpak die u allen voorstelt in te voeren na de verkiezingen. De 

pensioensleeftijd terug naar 65 jaar, de wachtlijsten voor personen met een handicap, die u allen reeds 

tijdens een of andere regeerperiode hadden kunnen oplossen, nu dan toch wegwerken... Het zijn maar 

enkele voorbeelden. 

 

Wat we niet horen en waar we als ALS Liga België reeds lange tijd op hameren, is de vraag ‘Wat doet 

u met de leeftijdsgrens van 65 jaar voor het verkrijgen van ondersteuning van hulpmiddelen of een 

persoonsvolgend budget voor personen met een zorgnood?’ Wat zegt u tegen de persoon die 1 dag 

na zijn/haar 65ste verjaardag het harde verdict ALS krijgt, maar geen recht heeft op een 

persoonsvolgend budget, geen recht heeft op hulpmiddelen (met uitzondering van 

mobiliteitshulpmiddelen) of woonaanpassingen terwijl deze ondersteuning er wel was geweest indien 

de diagnose enkele dagen eerder was gesteld. Wat zegt u tegen de man of vrouw die jarenlang hun 

bijdrage leverden aan onze maatschappij, geen dag ziek thuis van het werk en nu, geconfronteerd met 

deze dodelijke ziekte, afgeschreven worden enkel en alleen omdat ze ouder zijn dan 65? Wat zegt u 

tegen al die mensen die na hun 65ste om welke reden dan ook een beperking krijgen al dan niet wegens 

hun ouderdom? Wat doet u met deze ‘ethisch’ discriminerende leeftijdsgrens? Staat er op zorgnood 

dan werkelijk een leeftijd? 

 

Mogen we tot slot ook pleiten voor meer fondsen voor onderzoek naar ALS!! Immers meer onderzoek, 

betekent een mogelijk snellere doorbraak in de zoektocht naar een geneesmiddel tegen ALS. En ALS 

de wereld uitkrijgen, brengt niet alleen een enorme soelaas met zich mee voor de duizenden patiënten 

die er in België en de rest van de wereld zijn, maar zal op termijn uiteraard ook een enorme besparing 

inhouden op de zware zorgondersteuning die deze patiënten, ongeacht hun leeftijd, momenteel nodig 

hebben om hun levenskwaliteit te behouden. 

 

 

 


