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hun ziekenfonds of dop. Als
overheid zou ik me dan

HET
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schamen.
Hugo Coomans,
Halen-Loksbergen
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> van de lidstaat waaruit

Onder de suggestieve titel

ze

afkomstig zijn. En daar knelt
vaak de schoen.
Andy Vermaut

'Strijd tussen palliatieve zorg
en euthanasie laait weer op'
verscheen in Knack van 3

september
een artikel
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Het verbaasde me dat er
in'Train je brein: hoe burnout te vermijden' (Knack nr.
37) met geen woord over
meditatie werd gerept.
Nochtans is

waarin dr.
Marc Desmet
en dr. Wim
Distelmans
werden geïn-

terviewd

Iftrack
tieve zorg en euthanasie?
Wij zijn dan ook vragende partij om de bezoldiging
van artsen die een advies
verlenen bij een euthanasieverzoek correct en snel te
regelen. Om die reden is de

Redact¡e Jil Braet, Joël DeC€uher,
Ch¡is De Stæp, Dírk Draulâns, Walter Pauti,
Ann PeLrterun, Han ReMd, SlijnToruns,
Àlichel Vandersmisn. Jeræn ZBlherl

Federatie akkoord gegaan

Artd¡rector Guido Packolet

met een compromis rond het
huidige KB, al was dat met
lood in de schoenen. Het
stond in de sterren geschreven dat dit op grote weerstand zou stuiten, wat ook
gebeurd is: niet omdat het
de betaling regelt voor dit
tweede advies, maar omdat
het niet voldoende recht
doet aan elke arts, ook de
palliatieve arts, die op dit
terrein actiefis en de beta-

Vomgeving

tegen te gaan
en je te leren

over de procedure die
momenteel loopt bij de Raad
van State rond het KB dat de
betaling van het medisch
advies door een tweede arts
bij een euthanasieverzoek
moet regelen. In dit artikel

focussen.

werd herhaaldeÌijk de Fede-

Distelmans zijn niet-herverkiezing als voorzitter van de

ratie Palliatieve Zorg Vlaanderen vernoemd.
De wet op euthanasie
bestaat ondertussen twaalf
jaar. Hoe is het mogelijk dat

Federatie meent te moeten
toeschrijven aan zijn euthanasiestandpunt, lees: dat er
daar binnen de palliatieve
wereld geen opening voor

de realiteit van vandaag

was. Hij

meditatie de
uitgelezen
manler om

piekeren

Daar zljn steeds sterkere..
wetenschappelijke aanwijzingen voor, die ondertussen
zelfs het Amerikaanse leger

konden overtuigen.
Jelle Annaars, Elewíjt
yRUWil.LGERSWERT

Eva Hambach slaat de

spijker op de kop ('Lezersbrieven', Knack nr. 38). Het
is schandalig hoe overheden
en besturen tegenwoordig
misbruik maken van zelfgecreëerde nieuwe statuten,
die de werknemer vernederen tot een knecht. Vaak
krijg je maximaal een jaar,
en dan ga je eruit want dan
hebben ze een nieuw goed-

koop slachtoffer nodig.
Meestal iemand die niet
meer rondkomt en van
ellende het werk aanvaardt.
Dat is volgens mij slavenar-

beid. Ik ken voorbeelden
waarbij dergelijke werknemers enkel werden opgevist
voor een hongerloon van
ongeveer 700 euro netto per
maand (dat is ónder het
Ievensminimum), tot ze
weer in orde waren met
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ling en de randvoorwaarden
van dit advies monopoliseert
bij één organisatie.
Pijnhjk wordt het als dr.

rond palliatieve zorg en

is. Zijn n

euthanasie er zo flagr ant,

had te m

vooral door de uitspraken
van dr. Wim Distelmans,

van vlek
voorzitter. Het is onbegrijpelijk dat hij hierover zelf communiceert, zovele jaren later,
en ons zo tot een reactie
dwingt.
Als dit KB door de Raad
van State wordt geschorst,
laten we dan met alle betrok-

in wordt miskend?
De Federatie Palliatieve
Zorg ís de pluralistische koe-

pelorganisatie van palliatieve zorg in Vlaanderen en
heeft zich zowel in de aanloop naar de wet

^rt

" !:;l_
zorg
bege-

patiënten. In het werk van
elke dag zijn gespecialiseerde palliatieve equipes
betrokken bij naar schatting
vijftig procent van alle
euthanasie-uitvoeringen, en
bij een veelvoud aan euthanasieverzoeken. Palliatieve
artsen leveren dagelijks, en
zonder extra bezoldiging,
adviezen bij euthanasieverzoeken... Strijd tussen pallia-

kenen, LEIF, EOL, de Federaties Palliatiev e Zorg aan
beide zijden van de taalgrens, de handen in elkaar
slaan om tot een correcte
oplossing te komen voor de
betaling van het euthanasieadvies, een oplossing die de
Ievenseindezorg van vandaag weerspiegelt. Daar pas
zal de ondraaølijk lijdende
patiënt met een euthanasiewens echt mee gebaat zijn.
Dr. GeÉ Huysmans, voorzitter
Federatie Palliatieve Zorg
Vlaanderen
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