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Slechts 0,4%
van het gezondheidsbudget
gaat naar palliatieve zorg

D

e Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
bestaat 25 jaar. Men kan de FPZV om
schrijven als een netwerk van netwer
ken: de overgrote meerderheid van de netwer
ken palliatieve zorg is lid. Directeur Paul Vanden
Berghe is er duidelijk over: “Met onze regiodek
kende structuur zijn we uniek in de wereld. Wat
niet wil zeggen dat de overheid mag concluderen
dat alles oké is.”
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De Federatie is al een hele tijd vertegenwoordigd
in de European Association for Palliative Care
(EAPC), waar Paul Vanden Berghe toe is aan zijn
tweede termijn als lid van de raad van beheer: “In
Duitsland en Italië heb je ook equipes voor pal
liatieve thuiszorg. Maar ze werken hier en daar,
met lacunes tussen de regio’s. Bij ons is het hele
grondgebied door de palliatieve netwerken en
de equipes voor palliatieve thuiszorg structureel
gedekt. Een tweede unicum is dat we euthanasie
meenemen in het spectrum van zorg voor het le
venseinde, en dus ook in ons werk. Het standpunt
van de EAPC staat daar haaks op: ze oordeelt dat
een vereniging voor palliatieve zorg zich niet om
euthanasie hoort te bekommeren.” Voorzitter Gert
Huysmans bevestigt: “In de praktijk maken palli
atieve zorg en euthanasie deel uit van een conti
nuüm. Je kan beide niet van elkaar scheiden.”
“De Federatie heeft haar rol kunnen spelen in het
aanzienlijke groeipad dat de palliatieve zorg re
centelijk doorlopen heeft”, vervolgt dr. Huysmans.
“Na 25 jaar vindt iedereen palliatieve zorg evi
dent. Wie aan het einde van zijn leven is, weet dat
hij een beroep kan doen op palliatieve zorg. Een
zelden geziene evolutie. Het is opmerkelijk dat
een relatief nieuwe sector op korte tijd zo ingebed
geraakt is in de reguliere gezondheidszorg.”

De 25ste verjaardag is een gelegenheid om de
vereiste groei verder te kunnen realiseren. Onder
invloed van de vergrijzing zal de nood aan pal
liatieve zorg in de toekomst toenemen. De stap
moet worden gezet naar een verdere professio
nalisering, incluis een stevige wetenschappelijke
basis die optimaal aansluit bij de vragen van het
werkveld.
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“We zitten in een stadium waarbij palliatieve zorg
heeft kunnen aantonen dat deze discipline doet
wat ze pretendeert te kunnen doen, met name de
levenskwaliteit aan het levenseinde verbeteren”,
aldus de FPZV-voorzitter. “Opmerkelijk is dat pal
liatieve zorg zelfs de levensverwachting kan doen
toenemen. Dat meldt een onderzoek uit 2011 bij
patiënten met gemetastaseerde longkanker. Aan
getoond is ook dat palliatieve zorg geen geld
kost. Iedere euro die men erin investeert, wordt
teruggewonnen via besparing op zinloos gewor
den diagnostisch onderzoek en behandelingen.”
“Naar aanleiding van ons jubileum willen we
vooral een positief verhaal brengen. Maar het is
wel betreurenswaardig dat niet meer dan 0,4%
van het gezondheidsbudget aan de palliatieve
zorg wordt toegewezen. Intussen komen er
bemoedigende echo’s vanuit het kabinet-De Block.
De minister bekijkt kritisch de mogelijkheden om,
waar aangewezen, de curatieve zorg te vervangen
door palliatieve zorg. Als samenleving moeten
we die kaart trekken.” ❚
Dr. Michèle Langendries
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