Geen ruimte voor patiënten die niet
zonder toezicht kunnen leven
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Vorige week verscheen er een artikel in de Specialistenkrant dat ongeveer 15
procent van patiënten die na een ongeval in een coma raken, ook na hun
revalidatie blijvend gedesoriënteerd en moeilijk hanteerbaar gedrag vertonen.
Deze patiënten zijn niet in staat om zonder toezicht te leven, maar worden
bijna niet geaccepteerd in de psychiatrie of in een andere instelling, omdat ze
‘te moeilijke’ patiënten zouden zijn.
Voor deze groep mensen is er geen speciale opvang voorzien.
Indien het over ouderen gaat, is er de mogelijkheid dat deze
opgevangen worden in rust- en verzorgingstehuizen. Maar voor
jongere personen bestaat er dus geen oplossing. Als gevolg
hiervan blijven deze patiënten in het ziekenhuis, wat voor
langere wachtlijsten zorgt voor andere patiënten.
Laurette Onkelinx laat weten dat ze zich bewust is van deze
problematiek. Zo laat ze weten dat het Federaal
Deskundigenplatform, opgericht na protocol van 24 mei 2004,
gevraagd heeft de doelgroep van de centra voor nietaangeboren hersenletsels ook uit te breiden om ook de patiënten bij bewustzijn te
kunnen opvangen. Hierop is echter een negatief advies gekomen van de Nationale
Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, en de Minister heeft dit advies opgevolgd
zonder naar andere oplossingen te kijken.
Volkvertegenwoordiger Luk Van Biesen reageert verbaast op het feit dat Onkelinx,
omwille van de moeilijk af te bakenen groep van patiënten, het niet wenselijk vindt
een specifieke regeling voor deze patiënten uit te werken, dit ook mede de
budgettaire situatie die weinig ruimte laat voor nieuwe initiatieven.
"Jonge mensen horen niet thuis in een rust- en verzorgingstehuis. Vandaag is er
geen oplossing om hen op te vangen. Een klassiek ziekenhuis is ook niet de goede
omgeving. Daarom zal ik dit verder opvolgen en ook eens samen zitten met onze
Vlaamse collega’s om over andere mogelijkheden te brainstormen", aldus Van
Biesen.	
  

