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ven werken en alleszins op zinvol
bezig zijn.
Een bevraging van artsen leert dat
ook bij hen nog veel misverstan
den leven: veel artsen denken dat
palliatieve zorgen in die vroege fa
se niet nodig of nuttig zijn. Velen
bestempelen palliatie als iets voor
kankerpatiënten. Vaak wordt ge
dacht dat palliatieve verzorging
niet kan samengaan met levens
verlengende behandelingen.
Professor Luc Deliens (VUB
UGent) van de onderzoeksgroep
wil dat de overheid alle betrokke
nen bijeenbrengt om gezamenlijk
nieuwe beleidslijnen uit te teke
nen voor de palliatieve zorgen.

Wet aanpassen

De partijen Groen en Ecolo willen
intussen dat er meteen een aan
passing komt van de wet op de
palliatieve verzorging. Hun wets
voorstel daarover wordt wellicht
vandaag in het parlement in over
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maanden geleden verdrongen
BV’s elkaar om zich een emmer ijs
koud water over het hoofd te gie
ten, uit solidariteit met de patiën
ten met de ongeneeslijke spier
ziekte ALS.
De partij Groen doet daar niet de
nigrerend over, maar eist nu wel
boter bij de vis. Wie het meende
met zijn icebucket, moet nu mee
ijveren voor de aanpassing van de
wet op de palliatieve verzorging,
zegt kamerlid Anne Dedry.

De partij pikt daarmee in op een
congres over palliatieve zorgen,
gisteren en vandaag aan de VUB.
De wereldvermaarde (maar niet
zeer bekende) onderzoeksgroep
Zorg rond het Levenseinde (VUB
UGent) en wetenschappers van de
KU Leuven en Vrije Universiteit
van Amsterdam trekken er aan de
alarmbel.
De specialistische palliatieve zor
gen worden in ons land echt veel
te weinig gebruikt. Amper de helft
(56 procent) van de kankerpatiën
ten krijgt ze. Bij ‘orgaanfalen’ (fa
len van hart, nier, lever...) is dat

maar een op de vijf (21 procent).
Bij dementie maar een op de drie
(36 procent).
Doorverwijzing naar specialisti
sche palliatieve zorgen gebeurt
ook veel te laat. Palliatie is niet de
aanloop naar de dood. Zo is het
wel begonnen. Ons land liep toen
voorop. Maar wij zijn blijven ste
ken in die fase, zo valt te horen op
het congres. Terwijl het in de rest
van de wereld makkelijker door
dringt dat palliatieve zorgen neer
komen op het overschakelen op
een behandeling die de nadruk
legt op comfort, op goede invul
ling van de tijd, soms zelfs op blij
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Palliatieve zorgen niet alleen
nodig vlak voor overlijden

Palliatie is niet de aanloop naar de dood, al is het ooit wel zo begonnen. © AmelieBenoist/bsip/corbis

Palliatieve zorgen moeten vroeger
beginnen, en niet alleen de aller
laatste dagen van iemands leven
worden opgestart, zegt de wetenschap.
Groen eist een ander beleid.

weging genomen. Anne Dedry
(Groen) zegt dat de Evaluatiecom
missie Palliatieve Zorg en het fe
deraal Kenniscentrum Gezond
heidszorg al enige tijd aandringen
op een aanpassing van de regelge
ving.
Groen wil het onderscheid invoe
ren tussen ‘levenseindezorgen’ en
‘steunzorgen’, de bredere en lang
durige palliatieve verzorging (ook
wel eens supportieve verzorging
genoemd).
De regelgeving moet verder aan
gepast worden. Het statuut ‘palli
atief patiënt’ is beperkt tot drie
maanden. Dat kan niet meer, vin
den de groenen. De regeling voor
palliatieve patiënten die thuis ver
blijven, is beperkt tot twee maan
den; dat is uit de tijd.
Groen ontkent dat de uitgebreide
palliatieve zorgen duur zouden
zijn. Goede palliatieve verzorging
bespaart veel onnodige uitgaven,
luidt het.

Algerijnse verdachte akkoord met
uitlevering ‘om onschuld te bewijzen’
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Mensensmokkelaars
opgepakt

Bij een gecoördineerde actie
van de parketten en politie van
Leuven, Oost en WestVlaande
ren zijn de voorbije dagen elf
mensensmokkelaars opgepakt.
Die zouden deel uitmaken van
verschillende bendes die tegen
betaling van fikse sommen
vluchtelingen overbrachten naar
GrootBrittannië.
De verschillende bendes hadden
duidelijk linken met elkaar.
‘Sommige smokkelaars kenden
elkaar en anderen leverden
diensten voor deelorganisaties’,
zegt het parket. (belga)
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Politie controleert
elektrische fietsen

De politie maakt zich klaar
om de populaire elektrische fiets
op snelheid te controleren. Dat
kondigt minister van Binnen
landse Zaken Jan Jambon
(NVA) aan. De FOD Economie
waarschuwde onlangs nog dat
veel elektrische fietsen sneller
dan de toegelaten 25 km per
uur gaan. Verkopers van elektri
sche fietsen zijn vragende partij
voor meer controles. ‘We krijgen
de gekste vragen, bijvoorbeeld
van mensen die een elektrische
fiets kopen maar vinden dat ze
te traag gaan.’ (wer)

NIEUWE BELGEN 

25.738
Vorig jaar hebben 25.738

vreemdelingen de Belgische natio
naliteit verworven. In 2013 waren
er dat nog 33.969. Dat is het ge
volg van de afschaffing van de
snelBelgwet, melden De Morgen
en Het Laatste Nieuws.
Een kwart minder vreemdelingen
kreeg daardoor vorig jaar de Bel
gische nationaliteit. ‘Dat toont
aan dat de strengere criteria
vreemdelingen niet uitsluiten van
de Belgische nationaliteit, maar
hen ertoe aanzetten zich te inte
greren’, zegt Open VLDkamerlid
Carina Van Cauter. (belga)

Zorgen

Moeten wij ons zorgen maken over de medi
sche zorg?
In het Algemeen Nederlands gebruiken we het
meervoud van zorgen in twee betekenissen,
schrijft taaladvies.net. Ten eerste als we het
hebben over toewijding. ‘Ik vertrouw de kin
deren aan de goede zorgen van anderen toe.’
Ten tweede als het gaat om twijfels of kom
mer. ‘Ik maak me zorgen over de toekomst.’
Het meervoud ‘zorgen’ is volgens dezelfde
taaladviesdienst ook standaardtaal in België
als synoniem van verzorging of hulp. Vlamin
gen spreken over de afdeling ‘intensieve zor
gen’ waar Nederlanders ‘intensive care’ zeg
gen. Bij ons worden ook ‘eerste zorgen’ toe
gediend, waar Nederlanders een beroep doen
op de ‘eerste hulp (bij ongelukken)’. (lp)

Het geel gemarkeerde woord vindt u morgen,
samen met 999 andere BelgischNederlandse
woorden, terug in het boekje 'Hoe Vlaams mag
uw Nederlands zijn?' Gratis bij uw krant.

zijn opgepakt, bleek niets te ma
ken hebben met de feiten. Volgens
gerechtelijke bronnen in Athene
zou de tweede, Omar D., drie tot
vier keer vanuit Athene gebeld
hebben naar een vermoedelijke ji
hadist die in een Belgische gevan
genis verblijft.
De man zou hebben toegegeven
dat hij enkele telefoontjes heeft
gepleegd met de in België opgeslo
ten man omdat hij hem kent, maar
heeft naar eigen zeggen niets met
terrorisme te maken en ging ak
koord met zijn uitlevering om zijn
onschuld te bewijzen. (belga)

BRUSSEL | Omar D., de 33jari
ge Algerijn die in Athene opgepakt
was in het onderzoek naar de ter
reurcel van Verviers, is gisteren
door de onderzoeksrechter in ver
denking gesteld voor deelname
aan de activiteiten van een terro
ristische groep. Dat meldt het fe
deraal parket.
Omar D. werd op zaterdag 17 janu
ari in Athene opgepakt, met een
tweede man, twee dagen nadat de
Belgische federale politie was bin
nengevallen in een pand in Ver
viers.
Van de twee mannen die in Athene

Goede palliatieve
zorgen vermijden
veel onnodige
uitgaven


