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België is een welvarend,maar ook een ingewikkeld en overgereglementeerd land.  
Daardoor ontstaat soms een “vals” gevoel van sociale bescherming.  We hebben de 
indruk dat er voor alles een oplossing bestaat en dat er aan alles gedacht is. 
Als dit dan toch blijkt niet zo te zijn, dan is het soms even moeilijk om iets 
“gecorrigeerd” te krijgen. 
Dat ondervinden heden te dage de A.L.S.-patiënten.  A.L.S. staat voor amiotrofe 
laterale sclerose en is een zeer agressieve en dodelijke ziekte van het spier- en 
zenuwstelsel. 
Door het snel afsterven van de motoneuronen treedt een complete verlamming op, 
ook van de ademhalinsspieren, wat in vele gevallen leidt tot verstikking.  In ons land 
zijn er een 1000-tal A.L.S.-patiënten. 
“Deze mensen hebben minstens twee keer per dag een ademhalingsbehandeling 
nodig door een kinesist.  Tot voor kort werden deze behandelingen vanzelfsprekend 
door de ziekteverzekering terugbetaald”, aldus CD&V-kamerlid Luc Goutry. 
“Door een wijziging van de reglementen inzake palliatieve patiënten, wordt deze 
behandeling nu nog slechts éénmaal per dat terug betaald.  Ik viel bijna om tot ik dit 
hoorde !” 
Luc Goutry :”Ik heb onmiddellijk Minister Demotte hierover in het Parlement 
ondervraagd.  Hij was op de hoogte van deze pijnlijke vergissing en beloofde mij 
deze zaak recht te zetten”. 
“Hij heeft mij ook verteld volgens welke procedure deze kleine rechtzetting, met zéér 
beperkte budgettaire gevolgen, moet verlopen.  Het is om achterover te vallen.  Het 
probleem werd al gesignaleerd in het najaar 2006.  Op 9 maart zal het dossier nu 
besproken op de Technisch Raad van het RIZIV.  Dan moet het ontwerp KB nog naar 
de Raad van State, de Ministerraad en het moet de handtekening krijgen van de 
Minister van Begroting.  Tenslotte moet het KB dan nog gepubliceerd worden in het 
Belgisch Staatsblad.” 
“Als alles opperbest verloopt, dan schat ik dat het nog minstens 2 maanden zal duren 
vooraleer de zaak rond is” vertelt een verontwaardigde Luc Goutry. 
“Dit betekent dus dat het bijna een jaar zal geduurd hebben om zo’n eenvoudige 
anomalie weg te werken.  Nochtans in het geval van A.L.S.-patiënten verkort het 
leven alle dagen en is zo’n periode onnoemelijk lang !” 
“Voor mij een boodschap dat we ook met de kleine dingen moeten bezig blijven en 
dat we soms noodprocedures moeten kunnen gebruiken uit levensbelang”, besluit 
CD&V-volksvertegenwoordiger Luc Goutry. 
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