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Palliatieve sector 
luidt alarm
HASSELT - De nu al ondergefinancierde sector van de palliatieve 
zorg (stervensbegeleiding thuis) luidt de alarmbel. Binnenkort ver-
huist hij van federale naar regionale  bevoegdheid en niemand weet  
waar het goed uitgebouwde  netwerk aan toe is.  

eID neemt volgend 
jaar taken  
SIS-kaart over

SIS staat voor Sociaal Informatie Sy-
steem. De SIS-kaart is een chipkaart die 
ons stelsel van sociale zekerheid toelaat 
om ons te identi!ceren, een soort sociale 
identiteitskaart dus. We hebben ze nodig 
wanneer we naar de dokter gaan en de 
apotheker. Maar ook wanneer bijvoor-
beeld een zorgverlener aan huis komt of 
wanneer we beroep doen op het OCMW.
Maar vanaf 1 januari hebben we geen 
SIS-kaart meer nodig, de eID volstaat 
omdat die net hetzelfde kan en volgens 
federaal minister van Volksgezondheid 
Laurette Onkelinx gisteren op een pers-
conferentie nog andere voordelen heeft. 
Ze is sterk beveiligd, ze maakt het via de 
foto mogelijk de eigenaar met zekerheid 
te identi!ceren en is ruim verspreid onder 
de bevolking.

Databank
De gegevens zullen via een hoog beveiligd 
datanetwerk tussen de ziekenfondsen en 
zorgverleners lopen. Met andere woor-
den: de gegevens worden niet op de kaart 
zelf opgeslagen. Enkel vooraf geïden-
ti!ceerde zorgverleners zullen toegang 
hebben tot de databanken. Dat geldt dus 
niet voor een ambtenaar van de gemeente, 
een politieagent of een arbeidsgeneesheer. 
Concreet zal vanaf 1 januari 2014 geen 
enkele SIS-kaart meer worden uitgereikt 
of vervangen. Tijdens een overgangspe-
riode zal zowel de SIS-kaart als de eID 
kunnen worden gebruikt, al gebruiken de 
ziekenhuizen momenteel het systeem al 
en is bijna 90 procent van de apothekers 
er nu al klaar voor. Wel wordt uit voor-
zorg aangeraden de SIS-kaart tot eind 
2015 bij te houden.

ISI+
Voor wie geen eID heeft, komt er een 
speciale ISI+kaart die men bij de zie-
kenfondsen kan aanvragen. Die geldt 
voor mensen die wel onder de Belgische 
sociale zekerheid vallen, maar geen 
identiteitsbewijs hebben. Het gaat om 
kinderen jonger dan twaalf jaar, grens-
arbeiders, vreemdelingen die bijdragen 
maar geen Belgisch paspoort hebben of 
gepensioneerden die in het buitenland 
verblijven.
Bedoeling is dat elke pasgeborene vanaf 
volgend jaar automatisch een ISI+kaart 
krijgt. Hetzelfde geldt voor de vervallen 
SIS-kaarten van kinderen jonger dan 12 
jaar. Die worden automatisch vervan-
gen. Niet elk kind van jonger dan 12 
jaar heeft momenteel een kids-ID - het 
gaat om 825.000 kinderen op een totaal 
van 1,524 miljoen - en de minister wilde 
gezinnen niet verplichten zo’n kaart aan 
te schaffen. Daarom krijgen ze allemaal 
een ISI+kaart, ook diegenen met een 
kids-ID.

Belga
kids ID.

Belga

Laurette 
Onkelinx.

Foto Belga

BRUSSEL - Vanaf volgend jaar heeft u 
geen SIS-kaart meer nodig wanneer u 
naar de dokter of de apotheker gaat. 
Dan volstaat de elektronische identi-
teitskaart. Voor wie geen eID heeft, komt 
er een speciale ISI+kaart.

“ Stervensbegeleiding is de balsem op onze ziel”

Na het over-
lijden van 
Mieteke vindt 
Janhuib troost 
bij zijn hond. 
“Ik weet dat 
we, samen met 
verpleegster 
Ilse, alles heb-
ben gedaan 
om de laatste 
maanden van 
Mieteke thuis 
zo goed moge-
lijk te maken.”  

 Foto Mia UYDENS

Janhuib Rooijmans (67) had samen met 
zijn vrouw Mieteke een zeer druk profes-
sioneel leven als zelfstandige achter de rug 
toen hij op zijn 55ste besliste met pensioen 
te gaan. “Gelukkig heb ik dat gedaan, en 
gelukkig heb ik nog elf  prachtige jaren 
samen met Mieteke gehad”, zegt hij. 
Het is intussen zeven maanden geleden 
dat Mieteke - ze was net 65 geworden - na 
een korte, maar heftige strijd tegen kan-
ker overleed. “Op 20 november hoestte 
ze bloed. Een longontsteking dachten we 
eerst, maar begin december bleek dat ze 
longkanker had, met uitzaaiingen in de 
hersenen, heupen, bijnieren en botten. Ze 
had nog drie tot zes maanden te leven.” 
De schok was enorm. “Onze hele wereld 
stortte in. We zaten met zoveel vragen. 
Via onze huisarts zijn we bij de palliatieve 
thuiszorgequipe Ispahan terechtgekomen. 
Mieteke wilde absoluut thuisblijven en 
thuis sterven.”
“Samen met Ilse, palliatief verpleegster bij 
Ispahan, en de huisarts heeft ze beslist haar 
leven niet extra te verlengen en dus geen 
chemo te ondergaan. Een zeer moeilijke 
keuze. Soms was Mieteke erg onzeker, bang 
voor dat einde, maar ik zag haar iedere keer 
na het bezoek van Ilse zo vredig en rustig 
worden. Ook de keuze voor euthanasie of 
palliatieve sedatie hebben we gelukkig in 
een vroeg stadium zeer goed doorgepraat 

HASSELT - “Dankzij verpleegster Ilse en 
onze huisarts Sabine, een gouden team, is 
Mieteke in alle rust en heel bewust thuis, 
in mijn armen, overleden”, zegt Janhuib 
Rooijmans. De weduwnaar kaart met zijn 
getuigenis het belang van de palliatieve 
zorg aan. “Het zou een trend moeten wor-
den dat mensen thuis sterven in plaats van 
in een ziekenhuis.”

en op schrift gezet. Samen met Ilse, die ons 
alles heeft uitgelegd, ons intensief in dit be-
slissingsproces heeft begeleid. Wij hadden 
uiteraard geen ervaring met hoe zo’n einde 
eruitziet. Ilse wel.”

Dagboek
Janhuib leest enkele passages voor die Mie-
teke in hun dagboek heeft genoteerd. Over 
haar angst voor de dood, over de pijn. “Ilse, 
en ook onze huisarts, zijn de balsem voor 
onze ziel geweest. Je kunt je niet voorstellen 

“Om aan de vraag en de behoefte te kunnen 
voldoen, heeft de palliatieve zorg nood aan 
een verdubbeling van de middelen.” Dat  
zegt Gert Huysmans, huisarts en voorzitter 
van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaan-
deren. 
“De palliatieve zorgverlening is een suc-
cesverhaal. Helaas is de !nanciering niet in 
verhouding tot de reële kosten en behoef-
ten”, bevestigt ook Paul Vanden Berghe 
van Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. 
Wij vragen sinds 2008 een verhoging van 
25 procent van de middelen, waarvan we 
slechts een heel klein deel hebben gekregen. 
En nu is het bang afwachten, want door de 
staatshervorming zal de !nanciering (nu 
door Riziv, FOD, provincies, red.) naar 
Vlaanderen worden overgeheveld. Nie-
mand weet wat er zal gebeuren. Bovendien 
wil men de wet op euthanasie verbreden en 
ver!jnen. Het kan niet zijn dat dit nog meer 
druk legt op de palliatieve zorg. Door de 
vergrijzing groeit de behoefte sowieso nog 
jaarlijks aan.”

Werkdruk
“In 2012 hadden we twintig procent meer 
aanvragen voor palliatieve thuiszorg”, zegt 
Ria Vandermaesen, coördinator van Panal, 
een van de vijftien netwerken palliatieve 
zorg in België. “De werkdruk wordt on-

❞WE HEBBEN 
NOOD AAN 
DUBBEL 
ZOVEEL 
MIDDELEN

Paul  
VANDEN BERGHE

Palliatieve 
zorg in cijfers

0,5%
van budget 
gezondheidszorg 
is voor  
palliatieve zorg

50%
van niet-acute 
overlijdens krijgt 
palliatieve zorg

patiënten met  
palliatieve thuiszorg

2008 6567
2010 6926
2011 7748
2012 8183

houdbaar. Omdat de overheid niet in extra 
middelen voorziet, zijn we gedwongen onze 
werking mee door giften en schenkingen te 
!nancieren.”
Een netwerk palliatieve zorg houdt zich onder 
meer bezig met sensibilisering en vorming van 
professionelen en vrijwilligers. Elk netwerk 
heeft ook een equipe van gespecialiseerde 
verpleegkundigen, een huisarts, een psycho-
loog, een kinesist en vrijwilligers die 24 uur 
op 24 ter beschikking staan van een patiënt 
die thuis palliatieve zorg nodig heeft. “Onze 
mensen zijn gespecialiseerd in de hele pro-
blematiek rond het sterfbed van een patiënt, 
zowel medisch als emotioneel”, zegt Lieve De 

Smet, hoofdverpleegkundige van Panal. 
De druk op de MBE’s wordt stilaan 
onhoudbaar. “Per maand krijgen wij 
vijftig nieuwe aanvragen van patiënten 
die palliatieve thuiszorg willen”, zegt 
Ria Vandermaesen. “De jongste jaren is 
hier vooral de zorg om patiënten met een 
levenseindevraag zoals euthanasie bijgeko-
men. Tegenwoordig zijn er wekelijks bijna 
twee euthanasie-uitvoeringen.”  

KVH L De Federatie Palliatieve Zorg Vlaan-
deren houdt dinsdag 1 oktober haar 
tiende Vlaams congres, www.pallia-
tief.be

Weduwnaar getuigt over zijn thuis overleden vrouw Mieteke

wat die mensen voor ons hebben betekend. 
Mieteke was aan het einde doodmoe, let-
terlijk, maar dankzij deze zeer intensieve 
palliatieve zorg hier in ons eigen huis is ze 
rustig, in het bijzijn van haar dierbaarste 
vrienden en familie, ingeslapen. Ik mis 
haar elke dag, maar ik weet dat we samen 
met Ilse - ze is echt een engel - alles hebben 
gedaan om haar laatste maanden zo 
goed mogelijk te maken.”

KV L www.ispahan.be
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Menselijke resten 
gevonden in wrak 
Costa Concordia
ROME - In het wrak van het 
cruiseschip Costa Concordia 
hebben duikers menselijke resten 
aangetroffen. Dat meldden de 
Italiaanse autoriteiten donder-
dag. De duikers zijn op zoek 
naar de laatste twee vermiste 
slachtoffers.
De overblijfselen “zouden toege-
schreven kunnen worden aan de 
personen die we zoeken”, aldus 
de chef van de civiele bescher-
ming Franco Gabrielli aan de 
nieuwszender SkyTG24. “Enkel 
DNA-testen zullen dat kunnen 
bevestigen”, voegde hij er nog 
aan toe. De analyses vinden de 
komende uren plaats. “Niets is 
de!nitief, laten we wachten op 
het onderzoek.”
De zoektocht naar de slachtof-
fers is dinsdag hervat, een week 
nadat de Concordia was recht-
getrokken.
 Belga

Terreurverdachte 
opgepakt in Vilvoorde
BRUSSEL - De federale politie 
heeft donderdagochtend in Vil-
voorde een man opgepakt die 
deel zou uitmaken van een ter-
reurcel die actief was in Ceuta, 
een Spaanse enclave in Marokko. 
Dat melden Spaanse media en 
wordt bevestigd door het federaal 
parket. De man, Ismail Abdelatif  
Al Lal, wordt beschouwd als de 
leider en de geldschieter van de 
terreurcel die strijders ronselde 
om aan de zijde van Al Qaeda 
te gaan vechten in Syrië. Hij is 
voorgeleid bij de onderzoeks-
rechter en aangehouden. Het 
Spaanse gerecht vraagt om zijn 
uitlevering. 

Belga

Fortis-dossier meteen 
uitgesteld voor 
onbepaalde duur
BRUSSEL -  De Brusselse 
raadkamer heeft donderdag 
de behandeling van het Fortis-
dossier uitgesteld zonder een 
nieuwe datum te bepalen. Die 
beslissing is genomen omdat 
verschillende verdachten en 
burgerlijke partijen bijkomend 
onderzoek hebben gevraagd. 
Onderzoeksrechter Burm heeft 
nu een maand tijd om te beslissen 
of hij de gevraagde onderzoeks-
daden ook uitvoert. Weigert hij, 
dan kunnen de partijen in beroep 
gaan bij de kamer van inbeschul-
digingstelling. 

Belga

Marc Dutroux vraagt 
vrijlating aan
HASSELT - Marc Dutroux hoopt 
voorwaardelijk vrij te komen, 
zonder enkelband. Op 7 oktober 
moet hij hiervoor voor de straf-
uitvoeringsrechtbank in Brussel 
verschijnen. In december 2012 
diende Dutroux al een dossier in 
om een elektronisch enkelband te 
krijgen. Maar op 18 februari ver-
wierp de rechtbank dat verzoek. 
Nu vraagt Dutroux opnieuw een 
voorwaardelijke vrijlating aan, 
maar dan zonder enkelband. 
De rechtbank had hier in juni 
eigenlijk al een uitspraak over 
moeten doen, maar dat werd 
uitgesteld naar 7 oktober. De 
kans dat Marc Dutroux ook ef-
fectief voorwaardelijk vrijkomt, 
is klein. Hij heeft geen werk en 
geen vaste verblijfplaats en dat 
zijn twee basisvoorwaarden om 
een voorwaardelijke invrijheid-
stelling aan te vragen. Dutroux 
zit een gevangenisstraf van 25 
jaar uit.

CB

Loonbeslag sinds 2008
met 50 procent gestegen
BRUSSEL - In 2012 wer-
den in ons land 130.036 
mensen geconfronteerd 
met een of andere vorm 
van loonbeslag. Dat 
blijkt uit het antwoord 
van minister van Finan-
ciën Koen Geens (CD&V) 
op een schriftelijke 
vraag van Luk Van Bie-
sen (Open Vld). Ook bij 
7.033 Limburgers lieten 
schuldeisers beslag 
leggen. Uit cijfers van 
HR-dienstverlener SD 
Worx blijkt dat loonbe-
slag sinds 2008 met 50 
procent gestegen is.

Door de aanhoudende crisis hebben steeds meer mensen het moeilijk om hun rekeningen te betalen.
 Foto HBvL

Steeds meer mensen worden 
zwaar getroffen door de crisis 
en kunnen hun schulden niet 
meer betalen. Dat blijkt ook uit 
de cijfers van het zogenoemde 
derdenbeslag of  loonbeslag, 
vaak de laatste en ultieme stap 
in een lang proces om schulden 
terugbetaald te krijgen. In 2012 
kregen 130.036 landgenoten te 
maken met schuldeisers die langs 
gerechtelijke weg hun geld op-
eisen. In Limburg gaat het over 
7.033 mensen. 

Tendens
De cijfers over loonbeslag zijn 
nog niet zo lang beschikbaar 
omdat het centrale bestand dat 
de cijfers bijhoudt, pas in 2011 
werd opgericht. “De stijging met 
ruim 60 procent ten opzichte van 
het jaar 2011 moet dan ook met 
een korrel zout genomen worden, 
want voor dat jaar zijn niet alle 
gegevens bekend”, legt Luk Van 
Biesen uit. “Maar dat het aantal 
landgenoten dat het moeilijk 
heeft om zijn schulden te betalen 
toeneemt, leidt geen twijfel. Pas 
vanaf dit jaar zullen de tendensen 
zich correcter aftekenen.”
Volgens Luk Van Biesen gaat ruim 
80 procent van de beslagleggingen 
uit van de !scus, die zelf ruime be-
voegdheden heeft om achterstal-
lige belastingschulden te innen. 
Andere redenen waarom beslag 
wordt gelegd, zijn het niet betalen 
van alimentatie en achterstand bij 
de a"ossing van leningen. 
Uit cijfers van het HR-diensten-

LOON VAN 7.033 LIMBURGERS IN BESLAG GENOMEN

Wierook is kankerverwekkend

De consumentenorganisatie 
testte geurverspreiders met olie, 
geurkaarsen en wierookstokjes en 
-kegeltjes. Veel van die producten 
bevatten stoffen die uit de huis-
kamer moeten worden geweerd, 

maar het grootste probleem doet 
zich voor bij ouderwetse wierook-
stokjes of -kegeltjes. 
Test-Aankoop mat bijvoorbeeld 
een hoge concentratie van het 
kankerverwekkende benzeen in de 

HASSELT - Wierook bevat veel kankerverwekkende stoffen. Dat zegt 
Test-Aankoop, dat oproept wierookstokjes en -kegels uit de handel te 
halen. Eén weirookkegeltje stoot maar liefst evenveel benzeen uit als 
acht sigaretten.

rook van wierook. Eén wierook-
kegeltje stoot even veel benzeen 
uit als acht sigaretten. 

Verbod
Ook formaldehyde, vluchtige or-
ganische componenten (VOC) en 
irriterende stoffen komen vrij bij 
het branden van deze producten. 
Een wierookkegeltje dat 6740 mi-
crogram per m# uitstootte, zit zo 

liefst ruim 33 maal boven de VOC- 
richtwaarde voor binnenlucht. Die 
bedraagt 200 microgram per m#.
Test-Aankoop pleit voor een ver-
bod op de wierook-producten die 
in de test zoveel schadelijke stoffen 
uitstootten, en wil een grondige 
controle van andere producten en 
duidelijke normen voor dit soort 
geurproduct. 

SW

ONDERZOEK VAN TEST-AANKOOP:

kantoor SD Worx, op basis van een 
steekproef bij 800.000 werknemers, 
blijkt dat het loonbeslag sinds het 
uitbreken van de crisis in 2008 met 
ruim de helft is toegenomen. Loon-
beslag treft vooral arbeiders en in 
mindere mate bedienden. Ook het 
loon van mannen wordt eerder op-
geëist dan het loon van vrouwen. 
“Zelfs de economische heropleving 
in 2010 heeft de gestage toename 
van het aantal beslagleggingen niet 
gestopt”, aldus Dirk Van Baste-
laere van SD Worx.

Armoede
Ook de vakbonden krijgen steeds 
meer alarmsignalen te horen. “De 

armoede slaat steeds driester om 
zich heen, ook in de vorm van 
loonbeslag”, aldus provinciaal 
voorzitter Jean Vranken van de 
christelijke vakbond ACV. “Zo 
hoorde ik onlangs op een verga-
dering dat er in Limburg scholen 
zijn die ’s middags koeken uitdelen 
omdat sommige kinderen ofwel he-
lemaal geen boterhammen bijheb-
ben, ofwel beschimmeld brood.” 
Hetzelfde geluid bij provinciaal 
secretaris Rob Urbain van de Alge-
mene Centrale van het ABVV. “We 
worden dagelijks geconfronteerd 
met mensen die niet meer al hun 
rekeningen kunnen betalen en 
beroep moeten doen op schuldbe-

middeling.”

Deurwaarder
De !scus heeft in ons land ruime 
bevoegdheden om beslag te leggen 
op het loon. In de andere gevallen 
is het vaak de deurwaarder die op-
treedt als tussenpersoon bij de uit-
voering van een gerechtelijk bevel. 
“Toch is loonbeslag onderworpen 
aan een aantal beperkingen”, aldus 
Luk Van Biesen. “Loonbeslag kan 
alleen bij mensen die meer dan 
1.059 euro verdienen en die perso-
nen moeten maximum 20 procent 
van hun salaris afstaan.”

Guido CLOOSTERMANS 


