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Woord vooraf
Beste zorgverlener,
Deze brochure werd opgevat met als doel u te gidsen doorheen de verschillende mogelijkheden van hulp die ernstig zieke mensen en hun naasten kunnen krijgen onder de vorm van
dienstverlening, zorg, en/of financiële hulp. Ze is in de eerste plaats bedoeld voor zorgverleners
van de eerste lijn zodat zij hun patiënten en cliënten kunnen informeren en verwijzen naar
de juiste instanties. Ook andere zorgverleners en patiënten kunnen de brochure uiteraard
gebruiken.
Het eerste deel legt vooral de focus op palliatieve zorg. Palliatieve zorg streeft ernaar
het fysieke, psychisch, sociaal en existentieel lijden te verminderen bij mensen met
een ernstige en ongeneeslijke aandoening. Levenskwaliteit en autonomie vrijwaren is
hierbij zeer belangrijk.
Delen 2 tot en met 4 groeperen algemene tegemoetkomingen aan ernstig en/of langdurig
zieke mensen en hun mantelzorgers. Deel 5 heeft aandacht voor kinderen en deel 6 haalt
heel kort de wetgeving aan die van toepassing is in België rond het levenseinde.
De diensten en bedragen vermeld in deze brochure zijn van kracht voor 2018. Bedragen
worden jaarlijks geïndexeerd en dienstverleningen kunnen soms veranderen. Om die reden
wordt een jaarlijkse update voorzien. Suggesties of verbeteringen mogen steeds gemeld
worden via info@palliabru.be. Ook voor vragen rond palliatieve zorg, kan u steeds bij ons terecht.
Het Palliabru-team.
Wanneer u deze brochure omdraait, vindt u de Franstalige versie die ook inhoudelijk soms
kan verschillen.
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I Specifieke tegemoetkomingen in het kader van palliatieve
zorg

1 Palliatief statuut
Om aanspraak te kunnen maken op een aantal specifieke tegemoetkomingen, dient het palliatief statuut toegekend te worden aan de patiënt. De huisarts vult hiervoor een formulier van
medische kennisgeving in en verstuurt het per post naar de adviserende arts van het ziekenfonds
waartoe de patiënt aangesloten is. De stempel van de post geldt als startdatum voor het
statuut. Dit formulier is verschillend naargelang de patiënt thuis of in het ROB-RVT (Rusthuis/
Rust- en Verzorgingstehuis) verblijft. Het formulier van de thuiszorg is tegelijkertijd ook het
aanvraagformulier voor het palliatief forfait.
Zowel voor de patiënten in de thuiszorg als patiënten in een ROB/RVT gelden medische
voorwaarden alsook specifieke noden voor de patiënt. Het moet gaan om een patiënt :

•
•

die lijdt aan één of meerdere onomkeerbare aandoeningen

•

 ij wie therapeutische ingrepen en revaliderende therapie geen invloed meer hebb
ben op die ongunstige evolutie ;

•

in een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige en levensbedreigende
ziekte, ongeacht zijn levensverwachting ;

•

 et ernstige fysieke, psychische, sociale en geestelijke noden die een belangrijke
m
tijdsintensieve en volgehouden inzet vergen ; indien nodig wordt een beroep gedaan op hulpverleners met een specifieke bekwaming en op aangepaste technische middelen ;

 ie ongunstig evolueert, met een ernstige algemene verslechtering van zijn fysied
ke/psychische toestand ;

Bovendien moet er voor de patiënt die thuis woont ook permanente ondersteuning zijn door
mantelzorgers of professionele hulpverleners én de intentie om thuis verzorgd te worden.
De tegemoetkomingen van punt I.2 tot en met I.5 (hieronder) kunnen enkel verkregen worden
indien de patiënt het palliatief statuut heeft.

2 Forfait voor palliatieve patiënten thuis
Het palliatief forfait is een financiële tegemoetkoming voor geneesmiddelen, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen die palliatieve thuispatiënten zelf (gedeeltelijk) moeten bekostigen. Het
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is gelinkt aan het palliatief statuut. Het gaat om een bedrag van 663,49 € dat geldt voor één
maand en éénmalig kan verlengd worden. Het forfait wordt in principe jaarlijks geïndexeerd.
De aanvraag voor dit forfait zit vervat in hetzelfde formulier van kennisgeving van het palliatief
statuut. Patiënten die in een ROB of RVT verblijven, hebben geen recht op deze bijkomende
financiële tegemoetkoming aangezien de instelling de bijkomende kosten reeds dekt.

3 Wegvallen van remgelden en verhoogde beschikbaarheid
Patiënten met een palliatief statuut hoeven geen remgeld (= aandeel dat de patiënt zelf moet
betalen) meer te betalen voor de huisbezoeken van de huisarts (zowel thuis als in RVT-ROB) en
de prestaties van de kinesitherapeut (enkel thuis). Na kennisgeving van het palliatief statuut,
vult de arts de gebruikelijke nomenclatuurcode in voor een gewoon huisbezoek. De huisarts
verbindt zich ertoe meer beschikbaar te zijn. De kinesitherapeut rekent een huisbezoek aan
volgens de verstrekking 564211.
De thuisverpleegkundige kan een palliatief forfait rekenen voor de verleende zorg. Dit is een
bedrag dat alle verpleegkundige zorg en begeleiding dekt. Ook hierop betaalt de patiënt geen
remgeld. De verpleegkundige dient het formulier ‘Kennisgeving van verpleegkundige verzorging voor
een palliatieve patiënt’ aan het ziekenfonds van de patiënt bezorgen. De thuisverpleegkundige
verbindt zich ertoe 24u/24u en 7 dagen op 7 ter beschikking te zijn van de patiënt en doet
beroep op een referentieverpleegkundige gespecialiseerd in palliatieve zorg.

4 Tussenkomst van palliatieve equipes thuis of in thuisvervangende voorziening
Men kan, mits toestemming van de huisarts, beroep doen op de palliatieve thuiszorgequipe
van de tweede lijn. Deze equipe bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundigen die ondersteund worden door een referentiearts. Ook een psycholoog kan via de equipe geconsulteerd
worden. Zij kunnen zowel bij de patiënt thuis als in RVT/ROB als in andere thuisvervangende plaatsen (vb instelling voor personen met handicap) komen. Deze equipe adviseert
de huisarts en de zorgverleners van de 1ste lijn en ondersteunt de patiënt en zijn naasten.
De verpleegkundigen gaan bijvoorbeeld advies geven over pijn- en symptoomcontrole en
de psycholoog kan ondersteunende gesprekken voeren. De patiënt hoeft niet voor deze
dienstverlening te betalen.
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Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de volgende equipes werkzaam :

Omega (NL)

Semiramis (FR)

Vander Vekenstraat 158,
1780 Wemmel
02 456 82 03
info@omegavzw.be

Landbouwersstraat 16,
1040 Etterbeek
02 734 87 45 en 0471 79 36 75
infisemi@semiramis-asbl.org

Continuing Care (FR)

Interface (FR)

Leuvensesteenweg 479
1030 Schaarbeek
02 743 45 90 en 0476 76 36 23
info@continuingcare.be

Hippocrateslaan 10
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
02 764 22 26 en 0479 99 18 00
interface-sc-saintluc@uclouvain.be

Sommige equipes werken ook met vrijwilligers die overdag enkele uren per week aan huis
kunnen komen als luisterend oor en gezelschap voor de patiënt en de naasten.

5 Gratis zuurstoftherapie
Vanaf de datum van kennisgeving van het palliatief statuut kan de terugbetaling van de
zuurstoftherapie starten.
Er is geen voorafgaande aanvraag bij de adviserend geneesheer nodig.
Wel moet het maandelijks voorschrift voor de patiënt dezelfde elementen bevatten als bij acute
hypoxemie (gewenste type zuurstoftherapie, diagnose van de aandoening, omschrijving van
de klachten of recente saturatietesten). De arts moet in dit geval bovendien de vermelding
« derdebetalersregeling van toepassing » vermelden op het voorschrift.
De voorschrijvende arts houdt in het medisch dossier van de patiënt de bewijsstukken ter
beschikking die :

•

 antonen dat de hypoxemie klinisch gedocumenteerd is (zie hierboven bij de aana
vraag)

•

 et statuut vermelden voor palliatieve patiënt (datum of kopie van de kennisgeh
ving aan het ziekenfonds)

Hij houdt ook de evaluatie van de voorgeschreven behandeling bij in het dossier die aantoont
dat de toestand van de patiënt verbetert met zuurstoftherapie.
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6 Palliatief dagcentrum
Er zijn dagcentra voor ernstig en ongeneeslijk zieke mensen die enkel overdag in een opvang
voorzien. Het is een ontmoetingsplaats voor lotgenoten en zij kunnen er terecht voor een
ander soort zorg : warme persoonlijke ontmoetingen, ontspanningsmomenten, ateliers en
een lekkere maaltijd. Deze dagcentra werken voor een groot stuk met vrijwilligers.

De Oase

TOPAZ- UZ Brussel

Geluksdreef 15
1150 Sint-Pieters-Woluwe
0496/25 29 80
vanmares@skynet.be

J. Vander Vekenstraat 158
1780 Wemmel
02/456 82 02

7 Palliatieve eenheden
Een aantal ziekenhuizen binnen het Brussels Gewest beschikt over een palliatieve eenheid.
Dat is een afdeling die bestemd is voor patiënten die palliatieve zorg nodig hebben en niet
thuis of in een thuisvervangende omgeving kunnen verzorgd worden. Er zijn 6 tot 12 bedden
beschikbaar en een multidisciplinair team dat instaat voor pijn- en symptoomcontrole en
psychologische en sociale begeleiding van zowel de patiënt als de naasten. De bezoekregeling is flexibel en soms is het ook mogelijk voor naasten om te blijven slapen. Een verblijf
op een palliatieve eenheid in een eenpersoonskamer, kost evenveel als een verblijf in een
tweepersoonskamer op een andere ziekenhuisafdeling.
De palliatieve eenheden binnen het Brussels Gewest zijn te vinden in volgende ziekenhuizen :

Kliniek Sint-Jan – site Kruidtuin
Kruidtuinlaan 32,
1000 Brussel
02 221 98 69

Europaziekenhuizen
Sint-Elizabeth
de Frélaan 206,
1180 Ukkel
02 614 29 42

Sint-Michiel
Linthoutstraat 150,
1040 Etterbeek
02 737 80 00
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IRIS Ziekenhuizen
UVC Brugmann – site Horta
Papyrus
Van Gehuchtenplein 4,
1020 Laken
02 477 23 88

Zuid – site Molière-Longchamp
Lotus
Marconistraat 142,
1190 Vorst
02 348 53 29

Eenheid voor continue zorg Saint-Luc

Eenheid voor
Instituut

Universitair Ziekenhuis Saint-Luc
Hippocrateslaan 10, PB 2250,
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
02 764 22 50

Waterloolaan 121-125
1000 Brussel
02 541 33 61
02 541 33 26

supportieve zorg van

Jules Bordet

8 Palliatieve support teams (PST) in ziekenhuizen
Net zoals in de thuiszorg, kunnen de zorgverleners van de ziekenhuisafdelingen beroep
doen op een mobiele equipe, in dit geval het palliatief support team, dat advies geeft aan de
zorgverleners en ondersteuning aan de patiënt en zijn naasten. Elk ziekenhuis in het Brussels
Gewest beschikt over een PST.

9 Palliatieve zorg in het ROB-RVT
In een ROB-RVT zijn verschillende disciplines verantwoordelijk voor de implementatie van
palliatieve zorg : de directie, de CRA (coördinerende en raadgevende arts), de huisarts, de
hoofdverpleegkundige en/of de palliatief referentiepersoon en het verzorgend team. Ook
de palliatieve thuiszorgequipe kan ingeschakeld worden (zie punt 1.4). Daarvoor moet het
palliatief statuut toegekend worden. Dit formulier kan gedownload worden op de website
van Palliabru.
Een recente lijst met ROB’s en RVT’s in het Brussels Gewest kan u terugvinden op
www.home-info.be.

10 Zorghotel
Cité Sérine VZW is een zorghotel voor volwassenen en kinderen met zware en/of evoluerende
aandoeningen voor wie technische, complexe en palliatieve zorg nodig is. Het bestaat uit
25 volledig uitgeruste studio’s, waarvan 4 geschikt voor kinderopvang eventueel samen
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met één ouder. De meeste studio’s zijn geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. Cité
Sérine biedt specifieke technische en/of palliatieve zorg vergelijkbaar met deze aangeboden
in het ziekenhuis aan patiënten die niet meer gehospitaliseerd moeten blijven maar voor
wie een terugkeer naar huis niet mogelijk is omwille van nodige zorg. De zorgcontinuïteit
wordt verzekerd door een bepaald behandelingsplan. De verblijfduur is afhankelijk van de
gezondheidstoestand van de patiënt.

Cité Sérine VZW
Zorghotel
Trooststraat 79-83
1030 Schaarbeek
info@serine.be
http://www.serine-asbl.org

11 Palliatief verlof
Elke loontrekkende heeft recht op een volledige of deeltijdse loopbaanonderbreking (halftijds of
vermindering met 1/5) om palliatieve zorg te verstrekken. De patiënt hoeft niet noodzakelijk
tot het gezin van de patiënt te behoren. Deze onderbreking is geldig voor minstens 1 maand
en kan twee keer voor 1 maand hernieuwd worden. Palliatief verlof is een recht : het kan niet
geweigerd worden en er hoeft er geen toestemming verkregen te worden van de werkgever.
Vanaf de datum van de verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van het verlof is de aanvrager beschermd tegen ontslag. Het palliatief verlof mag beginnen op de eerste dag van de
week die volgt op de schriftelijke kennisgeving. Als de patiënt overlijdt voor het einde van het
palliatief verlof, kan men kiezen of men het verlof wil uitdoen of het werk al eerder wil hervatten.
De onderbrekingsuitkering kan aangevraagd worden via de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) mits het voorleggen van een attest ondertekend door de behandelende arts
van de patiënt. Daaruit moet blijken dat de aanvrager bereid is om palliatieve verzorging te
verstrekken. De maandelijkse uitkering zal afhangen van het gekozen regime (deeltijds-voltijds)
en van de leeftijd van de aanvrager. Momenteel bedraagt de bruto uitkering voor een volledige
onderbreking 818,56 € (juni 2017). Dit is verhoogd tot 1 129,61€ bruto voor alleenstaande
werknemers die samenwonen met kinderen ten laste.
Meer informatie over voorwaarden, formulieren en uitkeringen over palliatief verlof vindt u
op het infoblad T20 op de website van de RVA of in een plaatselijk RVA-kantoor.
Voor zorgverlof voor zelfstandigen verwijzen we naar punt II.1
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II De verschillende mogelijkheden voor zorgverlof
1 Verlof voor medische bijstand
Verlof voor medische bijstand is een thematisch verlof, dat wil zeggen een volledige of gedeeltelijke loopbaanonderbreking die de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te
schorsen om bijstand te verlenen aan een gezinslid of een familielid dat lijdt aan een zware
ziekte. Als zware ziekte wordt beschouwd, elke ziekte of medische ingreep die de behandelende geneesheer van het familie- of gezinslid als zodanig beoordeelt. De toegelaten graad
van verwantschap verschilt naargelang de sector waarin de aanvrager werkt. Sinds 1 juni
2017 kan het verlof voor medische bijstand slechts worden verkregen als de volledige of
gedeeltelijke onderbreking van prestaties noodzakelijk is om te helpen bij het herstel van de
ernstig zieke patiënt, bovenop de eventuele professionele bijstand die die patiënt daarnaast
kan genieten.
Per zwaar zieke patiënt : prestaties kunnen volledig onderbroken worden per periode van
minimum 1 maand tot maximum 3 maanden. De periodes van volledige onderbreking, bekomen in het kader van de medische bijstand, kunnen al dan niet opeenvolgend verlengd
worden tot maximum 12 maanden.
Om loopbaanonderbreking (voltijds of halftijds of 1/5) in het kader van medische bijstand
te krijgen, dient men een aanvraag in te dienen bij de werkgever en een aanvraag voor onderbrekingsuitkering bij de RVA. Momenteel bedraagt de bruto uitkering voor een volledige
onderbreking 818,56 € per maand of 1 129,61€ voor alleenstaande werknemer die samenwonen met kinderen ten laste. Voor meer informatie kan u terecht op de het infoblad T18 op de
website van de RVA.
Ook zelfstandigen die in orde zijn met hun sociale bijdragen, kunnen hun activiteit maximaal
12 maanden onderbreken om voor een palliatieve naaste te zorgen. Zij hebben ook recht op
een uitkering. In bepaalde gevallen kunnen zij ook vrijstelling van sociale bijdragen krijgen met
behoud van alle rechten in het sociaal statuut. Onder naaste verstaat men : de echtgenoot
of wettelijk samenwonende partner, bloedverwanten tot de 2de graad, elke persoon wiens
hoofdverblijfplaats op hetzelfde adres is als de zelfstandige. De aanvraag voor onderbreking
moet gebeuren voor dat de activiteiten onderbroken zijn en moet aangetekend verstuurd
worden naar het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Er moet eveneens een attest
van de behandelende arts bijgevoegd worden. De uitkering bedraagt 1 220,86 € per maand bij
een volledige onderbreking van de zelfstandige activiteit. De uitkering mantelzorg voor zelf-
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standigen wordt gedurende maximaal 12 maanden uitbetaald. Dit is de maximumtermijn over
de volledige loopbaan als zelfstandige. Het is wel mogelijk om deze 12 maanden te spreiden.
Alle informatie kan bekomen worden via het sociaal verzekeringsfonds van de zelfstandige.

2 Tijdskrediet
Tijdskrediet is loopbaanonderbreking voor werknemers uit de privésector.
Sinds 1 april 2017 maakt men geen onderscheid meer tussen tijdskrediet « zonder motief » of
tijdskrediet « met motief zorg » ; er bestaat nu enkel het tijdskrediet met motief. De reglementering voorziet volgende 6 motieven : zorgen voor een kind jonger dan 8 jaar, verlenen van
palliatieve zorg, zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid, zorg voor een gehandicapt
kind jonger dan 21 jaar, zorg verlenen aan een zwaar ziek minderjarig kind, volgen van een
erkende opleiding.
Om recht te hebben op tijdskrediet met motief (voltijds, halftijds en met 1/5) moet de aanvrager
op het ogenblik van de schriftelijke kennisgeving aan de werkgever twee jaar anciënniteit
hebben bij de werkgever bij wie het tijdskrediet wordt aangevraagd en voldoen aan de volgende tewerkstellingsvoorwaarde :

•

in geval van halftijds tijdskrediet : minstens 3/4 tewerkgesteld zijn tijdens de 12
maanden die de schriftelijke kennisgeving voorafgaan ;

•

in geval van 1/5-tijdskrediet : gewoonlijk voltijds tewerkgesteld zijn in een arbeidsregime dat gespreid is over 5 dagen of meer gedurende de 12 maanden die de
schriftelijke kennisgeving voorafgaan

Een collectieve arbeidsovereenkomst moet hiervoor wel afgesloten zijn binnen de organisatie.
Tijdens het tijdskrediet kan de aanvrager aanspraak maken op een vervangingsinkomen.
Voor meer informatie over voorwaarden en over in te vullen formulieren, verwijzen wij naar
het infoblad T60 op de website van de RVA.

III Financiële tegemoetkomingen voor de patiënt
1 Maximumfactuur
De maximumfactuur (MAF) beperkt de medische kosten voor een gezin tot een plafondbedrag, afhankelijk van het gezinsinkomen. Als de medische kosten dit plafond overschrijden,
dan wordt het integraal terugbetaald door uw ziekenfonds. De ziekenfondsen houden de
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medische kosten per gezin en per kind bij. De kosten die het plafondbedrag overschrijden,
worden automatisch terugbetaald. Wie aanspraak maakt op de sociale MAF of de inkomens-MAF krijgt het bedrag op korte termijn automatisch teruggestort door het ziekenfonds.
De supplementen van niet-geconventioneerde artsen worden niet terugbetaald.
Voor een overzicht van de medische kosten die in aanmerking komen, kan u de webpagina
van het RIZIV hierover consulteren.
De reglementering voorziet volgende vier categorieën :

•

 ociale MAF : voor bepaalde sociale categorieën bv. gezinnen waarvan minstens
S
één persoon recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds
of op een inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap. Het remgeldplafond bedraagt 468,18 € per jaar.

•

Inkomens-MAF : Bij dit type MAF is het maximumbedrag variabel : het hangt af
van uw netto belastbaar gezinsinkomen van 3 jaar eerder.

•

 e MAF voor chronisch zieken : het totale maximumbedrag is dit jaar 104,04 €
D
lager als :

•

•

 fwel het totaal aan persoonlijke aandelen (remgelden) van een van de geo
zinsleden gedurende de 2 voorgaande kalenderjaren telkens minimum 459 €
was.

•

 fwel een gezinslid tijdens het lopende kalenderjaar het statuut ‘chronische
o
aandoening’kreeg. Dit statuut laat ook toe om de derdebetalersregeling te
genieten bij de arts en de tandarts. Dit betekent dat de patiënt enkel het
niet-terugbetaalde deel moet betalen na de consultatie.

 e MAF voor een kind jonger dan 19 jaar. Voor kinderen jonger dan negentien jaar
D
geldt steeds een plafond van 676,26 €, ongeacht het gezinsinkomen.

2 Forfait chronisch zieken
Dit is een jaarlijkse tegemoetkoming voor chronisch zieken, die omwille van hun ziekte sterk
afhankelijk zijn van andere personen en hierdoor ook hogere uitgaven hebben voor gezondheidszorg. Ze hebben recht op deze financiële tegemoetkoming wanneer ze voldoen aan
volgende voorwaarden :
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•

 edurende twee jaar telkens een totaal van 450 € aan persoonlijke aandelen (remg
gelden) ten laste genomen hebben (bij verhoogde tegemoetkoming verlaagt het
bedrag tot 365 €)

•

z ich in een ‘afhankelijkheidssituatie’bevinden in de loop van het betrokken kalenderjaar

En

Voor de verschillende soorten afhankelijkheidssituaties en de gelinkte bedragen van de
financiële bedragen, verwijzen we naar de webpagina van het RIZIV hierover.

3 Tegemoetkoming in de prijs van verbanden en pijnstillers
Voor patiënten met chronische wonden (wonden die gedurende 6 weken zijn behandeld
en die na deze periode onvoldoende geheeld zijn) is er een tegemoetkoming in de prijs van
actieve verbandmiddelen. Die tegemoetkoming is forfaitair (23,48 € per maand), maar is er
ook nog een extra tegemoetkoming (0,25 €).
Voor chronische pijnpatiënten is er een tegemoetkoming van 20 % in de prijs van bepaalde
pijnstillers. Om de tegemoetkoming te krijgen moet de behandelende arts een formulier van
kennisgeving invullen voor de adviserend geneesheer van het ziekenfonds. Deze bezorgt aan
de patiënt een machtiging die aan de apotheker moet getoond worden. De machtiging is
geldig gedurende 1 jaar en kan verlengd worden voor nieuwe periodes van maximum een jaar.
De lijst met verbandmiddelen en pijnstillers alsook de in te vullen formulieren is terug te vinden
op de website van het RIZIV.

4 Forfetaire tegemoetkomingen voor urinaire incontinentie
De ziekteverzekering kent twee soorten forfaits toe voor de verzekerden.

•

 et « forfait voor incontinentie bij afhankelijk personen » wordt toegekend indien
H
de patiënt gedurende ten minste 4 maanden, berekend binnen een periode van 12
maanden voor de beslissing tot toekenning van de tegemoetkoming, een instemming van de adviserend arts verkregen heeft voor een verpleegkundige behandeling die aanleiding kan geven tot de betaling van de forfaits B of C, op voorwaarde
dat in het afhankelijkheidsrooster een score 3 of 4 is vermeld voor het criterium
« incontinentie ». De patiënt heeft geen recht op de tegemoetkoming als ze verblijft
in een verzorgingsinrichting waarvoor een tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) mogelijk is.
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Het ziekenfonds kent deze tegemoetkoming in principe automatisch toe. Als dat toch niet
het geval zou zijn en de patiënt denkt aan de voorwaarden te voldoen, dan kan men de
tegemoetkoming aanvragen bij het ziekenfonds.

•

 oor de personen die niet in aanmerking komen voor het « forfait voor incontinenV
tie bij afhankelijk personen », is er een forfait voor onbehandelbare urinaire incontinentie, voor zover ze volgende voorwaarden vervullen :

•

lijdt aan een onbehandelbare vorm van urinaire incontinentie

•

 eeft geen incontinentieforfait genoten in de loop van de 12 voorafgaande
h
maanden

•

v erblijft niet in een verzorgingsinrichting waarvoor een tegemoetkoming van
de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging)
kan worden verleend

•

 eeft geen tegemoetkoming genoten voor autosondage of incontinentiemah
teriaal bedoeld in artikel 27 van de nomenclatuur.

In 2 018 bedraagt het forfait 505,59 € per jaar. Het formulier dient ingevuld te worden door de
huisarts en verstuurd naar het ziekenfonds.

5 Forfait PVS
PVS staat voor persistente vegetatieve status. Het gaat om mensen die door een niet-aangeboren hersenletsel in een coma zijn geraakt waaruit zij niet meer ontwaken. Het PVS-forfait
helpt de kosten te dragen voor medicatie, verzorgings- en hulpmiddelen van thuisverzorgde
PVS-patiënten. Het jaarlijks forfait bedraagt 8 451,22€ en kan gecumuleerd worden met
het zorgforfait, het incontinentieforfait en het forfait palliatieve zorg. De betaling gebeurt
fasegewijs. De patiënt moet thuis of in een centrum voor dagverzorging verzorgd worden.
De verantwoordelijke arts van het deskundig ziekenhuiscentrum vult het formulier voor medische
kennisgeving in en bezorgt die aan de verzekeringsinstelling van de patiënt. Deze medische
kennisgeving opent het recht op de tegemoetkoming.

6 Verhoogde tegemoetkoming bij laag inkomen
Mensen met een laag inkomen hebben recht op de verhoogde tegemoetkoming (Rechthebbende Verhoogde Verzekeringstegemoetkoming RVV- statuut) van het ziekenfonds
voor de kosten van gezondheidszorg. Deze personen betalen minder remgeld, bijvoorbeeld
19

voor sommige geneesmiddelen, consultaties bij artsen, tandartsen, andere zorgverleners of
opname in het ziekenhuis. Om aanspraak te maken op deze verhoogde tegemoetkoming,
moeten een aantal voorwaarden voldaan zijn :

•

 en jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen hebben dat niet hoger ligt dan
e
18 730,66€, te verhogen met 3 467,55€ per persoon ten laste

•

 enieten van een sociale uitkering van het OCMW gedurende minstens 3 maang
den, van een inkomensgarantie voor ouderen, van een toelage voor personen met
een handicap of van een toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening.

Of

7 Vlaamse Zorgverzekering
Voorlopig kunnen inwoners van het Brussels Gewest nog genieten van de Vlaamse Sociale
Bescherming als ze aangesloten zijn bij een zorgkas (ofwel de Vlaamse zorgkas ofwel een
zorgkas die beheerd wordt door een Nederlandstalig ziekenfonds). Men kan enkel bij een
zorgkas van een ziekenfonds aangesloten zijn als men bij datzelfde ziekenfonds is aangesloten voor de ziekteverzekering.
De Vlaamse zorgverzekering biedt een maandelijkse tegemoetkoming aan zwaar zorgbehoevenden als vergoeding van niet medische kosten, zowel thuis als in een residentiële voorziening. De vergoeding bedraagt 130 € per maand. Iemand wordt als zwaar zorgbehoevend
beschouwd als hij lijdt aan een langdurig en ernstig verminderd zelfvermogen. Men dient
hiervoor een attest voor te leggen. Brusselaars moeten aangesloten zijn in het jaar dat ze 26
worden. Indien dat niet gebeurd is, moet men minstens 5 jaar ononderbroken aangesloten
zijn en ledenbijdragen betalen voor men deze maandelijkse vergoeding kan ontvangen. Voor
meer informatie : www.vlaamsesocialebescherming.be

8 Het Bijzonder Solidariteitsfonds
Dit fonds geeft aan patiënten met een zeer ernstige aandoening een financiële tegemoetkoming voor bepaalde medische verstrekkingen die duur zijn en waarvoor geen terugbetaling
voorzien is door de verplichte ziekteverzekering. Het moet gaan om een zeldzame ernstige
aandoening of er moeten medische innovatieve technieken gebruikt worden of een chronisch zwaar ziek kind heeft behandeling nodig. De aanvraag moet ingediend worden bij de
adviseren geneesheer van het ziekenfonds met een aangetekende zending.
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Een aantal documenten moet toegevoegd worden. Meer informatie is te verkrijgen via het
ziekenfonds of op de website van het RIZIV.
Het Bijzonder Solidariteitsfonds kan gecontacteerd worden op het nummer 02/739 76 70 |
Solidariteits-fonds-solidarite@riziv.fgov.be.

9 Specifieke tussenkomsten voor patiënten met kanker
Voor patiënten met kanker bestaan er een aantal specifieke tegemoetkomingen :

•

 gratis lange consultatie arts om de diagnose of de te volgen behandeling te
1
bespreken. Kan 58,08 € kosten maar wordt volledig terugbetaald.

•
•
•

Pijnstillers : zie punt III.3

•

 ruik : een tussenkomst van 180 € tot 270 € is voorzien voor personen die hun
P
haar verliezen door bestraling of chemotherapie

•

 oortkatheter : de plaatsing wordt volledig terugbetaald ; het laten spoelen door
P
een thuisverpleegkundige wordt ook deels vergoed.

•
•

Beenkousen bij lymfoedeem na kankerbehandeling worden 100 % terugbetaald

•

 pecifieke kankerbehandelingen (borstamputatie- en reconstructie, stoma,
S
laryngectomie, stamceltransplantatie enz.)

Wondverband : zie punt III.3
 egemoetkoming in de reiskosten : integrale terugbetaling van openbaar vervoer
T
of 0,25 € per km wanneer de patiënt zich verplaatst voor zijn behandeling en 0,25 €
per km voor ouders die hun kind met kanker willen bezoeken in het ziekenhuis.

 ondevoeding wordt naargelang het type voeding en het gebruikte materiaal
S
terugbetaald.

Meer informatie kan verkregen worden bij het ziekenfonds.

10 T
 egemoetkomingen van Kom op tegen Kanker of van de
Stichting tegen Kanker
Mensen met kanker kunnen financiële steun aanvragen bij Kom op tegen Kanker of de
Stichting tegen Kanker. Elke situatie wordt individueel beoordeeld. De aanvraag kan niet
door de patiënt zelf gebeuren maar door een hulpverlener (vb via de sociale dienst van het
ziekenhuis, het ziekenfonds of het OCMW). Voor informatie over de steun bij Kom op tegen
Kanker en het aanvraagformulier verwijzen we naar de website www.allesoverkanker.be/kankerfonds.
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De aanvraag voor steun bij de Stichting tegen Kanker kan gebeuren via de website
http://financiele-steun.kanker.be.

IV  Ondersteunende diensten voor patiënt en mantelzorger
1 Kort- en dagverblijf
Een centrum voor kortverblijf biedt, gedurende een bepaalde periode en buiten het thuismilieu, tijdelijke opvang en verzorging aan zorgbehoevende ouderen. De oudere verblijft dag en
nacht of alleen’s nachts in het centrum. Dit laat een tijdelijke ontlasting van de mantelzorger(s)
toe. Een centrum voor kortverblijf is steeds verbonden aan een woonzorgcentrum en biedt
dezelfde diensten aan : verblijf, hygiënische en verpleegkundige verzorging, activering en
revalidatie, animatie- en ontspanningsactiviteiten, psychosociale ondersteuning en sociale
contacten met andere bewoners.
Dagverzorgingscentra richten zich tot ouderen van 65 jaar of ouder die zorg nodig hebben.
De centra zijn altijd verbonden aan een woonzorgcentrum, ook als ze zich op een andere
locatie bevinden. De ouderen kunnen er elke dag terecht voor verzorging en voor activiteiten.
Er gelden soms wel specifieke opnamevoorwaarden (vb. dementie hebben).
Voor contactgegevens van centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra verwijzen we
naar de website van Home-Info : www.home-info.be.
Ziekenfondsen voorzien een tussenkomst per dag voor de rechthebbende die in een centrum voor
kortverblijf of in een dagverzorgingscentrum verblijft. Neem contact op met de sociale dienst van
het ziekenfonds. Er moet ook een origineel attest van de instelling voor kortverblijf of voor dagverblijf kunnen voorgelegd worden. De instelling moet door het ziekenfonds en/of RIZIV erkend zijn.

2 Gezinszorg
De diensten gezinszorg staan in voor persoonlijke verzorging en morele ondersteuning en
kunnen ook helpen met taken in het huishouden, zoals koken, wassen, strijken, boodschappen doen. Wie hulp krijgt van een dienst voor gezinszorg, betaalt een gebruikersbijdrage
per uur. Het ziekenfonds kan hierin ook financieel tussenkomen. Hierbij vindt u een lijst van
mogelijke diensten voor gezinszorg :

•
•

De sociale dienst van uw gemeente (als die er is)
Uw mutualiteit
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•
•
•

Het OCMW van uw gemeente
Familiehulp : voor heel het Brussels Gewest, aanvraag via 078/15 00 45 | info@pitfamiliehulp.be
 olidariteit voor het gezin : voor heel het Brussels Gewest, via 02/227 50 40 | 078/05 51 00 (24/7) |
S
solidariteit@svhg.be

3 Nachtzorg of -oppas
Nachtzorg of – oppas is bedoeld voor zorgbehoevende personen die thuis verzorgd worden
door mantelzorgers en die ondersteuning vragen tijdens de nacht. Er wordt prioriteit gegeven
aan onder andere personen in een palliatieve situatie. Bij nachtoppas komt een vrijwilliger’s
nachts slapen, bij nachtzorg blijft een zorgkundige’s nachts wakker om te waken en kan
deze ook verzorgende handelingen doen. Voor nachtzorg verwijzen we naar de diensten voor
gezinszorg uit punt IV.2. Sommige ziekenfondsen voorzien een tussenkomst. Een overzicht
kan gevonden worden op www.nachtzorg.be.

Nachtoppas Socialistische Mutualiteit
Het thuiszorgcentrum kan gecontacteerd worden via 078/15 60 30 of via thuiszorgcentrum@fsmb.be. De
prijs voor de nachtoppas bedraagt 2,82 € per uur.

Dienst voor oppas Sint Michielsbond
Zij kunnen bereikt worden via 02/240 86 65 of via vrijwilligerscentrale.smb@cm.be. Zij rekenen 26 € aan
voor een nacht van 10u (tussen 22u en 8u) of 2,60 € per uur.

Nachtoppas Solidariteit voor het Gezin
Solidariteit voor het Gezin biedt nachtzorg aan voor zorgbehoevende personen, ongeacht hun leeftijd,
binnen het Brussels Gewest. De nachtoppas gebeurt door een vrijwilliger. De te presteren uren worden met
de vrijwilliger afgesproken. De prijs bedraagt 2,50 € per uur.
Een aanvraag kan telefonisch via 02/454 03 80 | 02/454 03 88.

4 Specifieke hulpmiddelen
Via de uitleendienst van de verschillende ziekenfondsen kan men gebruik maken van tal van medische hulpmiddelen of materiaal voor de thuiszorg tegen goedkope voorwaarden (vb. ziekenhuisbed,
speciale matras). Bij het ontlenen betaalt men meestal een huurprijs per dag en dito waarborg. Meer
informatie kan men verkrijgen bij de ziekenfondsen of bij de palliatieve thuiszorgequipe.
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5 Niet-dringend ziekenvervoer
Wanneer men van thuis uit regelmatig naar het ziekenhuis moet voor onderzoek/behandelingen, kan men beroep doen op ziekenvervoer. Sommige ziekenfondsen komen tussen in
de kosten of organiseren zelf vervoer voor hun leden (meestal door vrijwilligers).
Deze organisaties kunnen ook zorgen voor niet-dringend ziekenvervoer :

•
•
•
•
•
•
•
•

De sociale dienst van uw ziekenhuis en van de gemeente
Solidariteit voor het Gezin Solmobiel : 078/05 51 00
Rode Kruis : bel het nummer 105
Minder-Mobielen-Centrale (MMC) : www.mindermobielencentrale.be | 070/22 22 92 (0,30 €/min)
Sociaal Vervoer Brussel : 02/544 12 44 | svbvzw@yahoo.com.
Ambulance Rescue-Team : 078/05 44 44
Soli-transport : 02/546 15 13
Zoniënzorg (voor Oudergem, St Lambrechts en St Pieters Woluwe, Watermaal-Bosvoorde) :
info@zonienzorg.be

In geval van behandelingen als radio- of chemotherapie vergoedt het ziekenfonds een deel
van de vervoerskosten : zie punt III.9.

6 Vrijwilligers
Vrijwilligershulp kan een aanvulling betekenen op de zorg door professionelen en familieleden.
De mantelzorg kan enkele uren per week een vrijwilliger thuis laten komen voor gezelschap,
een luisterend oor en veiligheid. Deze dienst is gratis, in sommige gevallen wordt er een
kleine vergoeding gevraagd. Men kan terecht bij :

•

 e palliatieve thuiszorgequipe. Zij werken met vrijwilligers die een specifieke opleiding in palliatieve zorg
d
hebben gevolgd om patiënten te ondersteunen. Zie punt I.4

•
•
•

de vrijwilligerswerking van Solidariteit voor het Gezin (http://www.solidariteit.be) via 078/05 51 00
het ziekenfonds van de patiënt

•

de sociale dienst van de gemeente

30 +30 vzw : zij brengen ook bezoeken aan huis. 02/726 52 41 | info@30plus30.be |
website : www.30plus30.be
(als die er is)
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7 Hulplijnen voor mantelzorgers
M-OK, het mantelzorgcomité
Zij luisteren naar de vragen van mantelzorgers, geven informatie via nieuwsbrief en brochures, organiseren activiteiten, verdedigen de belangen van zorgvragers en mantelzorgers.
Neem contact op via 02/546 14 71 | mzbrussel@gmail.com

Liever thuis LM
Deze vereniging voor mantelzorgers van de Liberale Mutualiteit biedt ook een luisterend, informatie en vormingen. Op hun website www.lieverthuislm.be zijn allerhande brochures te vinden. Ze zijn te contacteren
via 02/542 87 09 of via lieverthuis@mut400.be.

Samana
Samana is de mantelzorgvereniging van de CM. Ze hebben een mantelzorgtelefoon (078/15 50 20) waar
speciaal opgeleide vrijwilligers de tijd nemen om te luisteren.

Ma-zo
Ma-zo is een netwerk voor mantelzorgers die beschikt over een website waar mantelzorgers online trainingen kunnen volgen om hun zelfzorg te vergroten.

S-Plus Mantelzorg
S-Plus Mantelzorg is de mantelzorgvereniging van de socialistische mutualiteit. Zij organiseren infosessies
en beschikken eveneens over brochures. Meer info via www.s-plusvzw.be.

8 Rouwzorg
Nabestaanden kunnen voor een korte begeleiding (drietal consulten) terecht bij een psycholoog van Palliabru indien de overledene het palliatief statuut had. Zij kunnen indien nodig
vanuit Palliabru doorverwijzen naar een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, een Centrum
Geestelijke Gezondheidszorg of een privé psychotherapeut.
Er zijn eveneens organisaties die activiteiten en/of rouwgroepen organiseren voor mensen die hun
partner verloren zijn. Het Brussels Ouderenplatform organiseert zo activiteiten voor weduwen en
weduwnaars (zie https://www.bop.brussels) en het Brussels Gezinspastoraal organiseert christelijk geïnspireerde vormings- en ontmoetingsdagen en een jaarlijkse praatgroep voor mensen die minder dan
3 jaar geleden hun partner verloren. Meer info op www.gezinspastoraal.be | 02/5 332 930 | greta.teirlinck@ccv.be.
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Vanuit vrijzinnige hoek biedt het Huis van de Mens Brussel ook de mogelijkheid tot een consult
met een vrijzinnig-humanistisch consulent in het kader van een rouwproces.

V  Hulp aan kinderen
1 Kinderen die zelf ernstig ziek zijn
Een overzicht van alle Brusselse ziekenhuizen met een pediatrische dienst en andere informatie gelinkt aan een (ernstige) zieke minderjarige, is te vinden op www.hospichild.be/nl.

Verbindingsteams
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er twee erkende teams die instaan voor het verbeteren en ondersteunen van de thuiszorg van minderjarige kinderen die lijden aan een ernstige chronische aandoening. Zij zijn
verbonden aan het Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola en het Universitair Ziekenhuis Saint-Luc.
De verbindingsteams komen tussen op vraag van het (para) medisch team of de ouders en zijn 24u op 24u bereikbaar. De equipe van het Kinderziekenhuis Koning Fabiola is bereikbaar op 02/477 37 22 of 0476/354 158
| equipedeliaison@huderf.be. Zij werken nauw samen met de mobiele pediatrische palliatieve equipe.
Het verbindingsteam van Saint-Luc is bereikbaar op 0474/83 55 83 | interface-ped-saintluc@uclouvain.be.

Kinderkankerfonds
Het Kinderkankerfonds organiseert heel wat activiteiten die gericht zijn naar kinderen en jongeren met
kanker en hun familie (vb. adoweekend, spelbegeleiding aan huis). Daarnaast kunnen gezinnen ook financiële steun vragen onder de vorm van een palliatief comfortforfait. Het Kinderkankerfonds is te bereiken via
09/332.24.33 en info@kinderkankerfonds.be.

Villa Indigo
Villa Indigo biedt ernstig zieke kinderen die regelmatige medische verzorging nodig hebben residentieel
verblijf aan. Zij vangen kinderen van 0 tot 18 jaar op, en occasioneel ook hun ouders, volgens twee formules : gepland respijt en niet gepland respijt. Bij een eerste aanvraag worden de familie en het kind
uitgenodigd om kennis te maken en zal een vooropvang georganiseerd worden zodat het kind het huis en
het team kan leren kennen.
De kosten van een verblijf worden grotendeels gedragen door de mutualiteit. Enkel het remgeld is ten laste
van de ouders. Alle verdere informatie is te vinden op www.villaindigo.be.

Sunchild
Sun Child werkt met actoren van de gezondheidszorg om het welzijn van zieke kinderen en hun gezin te
verbeteren. De verleende hulp bestaat zowel uit medische, morele en sociale als financiële steun. Er is
eveneens een vervoersdienst om kinderen te begeleiden naar hun zorglocaties. Contact : 02/734 04 01,
info@sunchild.be | www.sunchild.be.
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2 Kinderen die te maken krijgen met een zieke naaste
Palliabru heeft in haar documentatiecentrum een aantal boekjes en materiaal ter beschikking die door ouders of leerkrachten kunnen aangewend worden om een kind
te helpen bij verlies. Verder kunnen de psychologen van het team geconsulteerd worden wanneer volwassenen vragen hebben rond hoe een kind te helpen bij verlies.
Ook op de website www.palliatieve-zorg-en-kinderen.be kunnen volwassenen terecht voor informatie.
Vanuit vrijzinnige hoek biedt het Huis van de Mens Brussel het project « De sokken van
de olifant » waarbij materiaal kan ontleend worden om kinderen te helpen bij verlies.
Meer informatie op www.desokkenvandeolifant.be.

VI Wetgeving rond het levenseinde
In België zijn er in 2002 drie wetten gestemd die in zeer belangrijke mate van invloed zijn
op het levenseinde. We geven een zeer beknopt overzicht en verwijzen u door naar onze
website www.palliabru.be voor de details.

1 Wet op de patiëntenrechten
Deze wet legt vast wat de rechten van de patiënt en wat er gebeurt indien hij niet in staat is
deze uit te oefenen (cfr wilsverklaringen). Ze beschrijft het recht op :

•
•
•
•
•

Een kwaliteitsvolle dienstverlening

•
•
•

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Het vrij kiezen van een beroepsbeoefenaar
Informatie over de gezondheidstoestand
Vrij toestemmen in een tussenkomst
 unnen rekenen op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkK
heid tot inzage en afschrift
Neerleggen van een klacht bij de ombudsdienst
Pijnbestrijding

2 Wet op de palliatieve zorg
De wet op de palliatieve zorg stelt dat elke patiënt recht heeft op palliatieve zorg als hij zich
bevindt in een vergevorderd of terminaal stadium van een ernstige evolutieve en levensbedreigende ziekte, en dit ongeacht zijn levensverwachting.
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3 Euthanasiewet
De euthanasiewet depenaliseert het toepassen van euthanasie : het opzettelijk levensbeëindigend handelen van een persoon, op diens verzoek, door een arts. Zowel voor de patiënt
als voor de arts zijn er een aantal voorwaarden die moeten voldaan zijn alvorens euthanasie
kan toegepast worden.

VII Contactgegevens aanspreekpunten palliatieve zorg in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Palliabru – Pluralistische vereniging voor palliatieve zorg van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw
Verenigingstraat 15
1000 Brussel
02/318 60 55
info@palliabru.be
www.palliabru.be

Brusselse Pluralistische Federatie voor Palliatieve en Continue Zorg vzw BFPZ
Landbouwersstraat 16
1040 Brussel
0 2 648 04 02
federation@fbsp.be
www.fbsp-bfpz.org

Forum Palliatieve Zorg — Brel
Sainctelettesquare 17
1000 Brussel
02/456 82 07
info@forumpalliatievezorg.be
www.forumpalliatievezorg.be

Andere nuttige adressen
Op https ://social. brussels vindt u de socio-welzijnskaart van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een
zeer uitgebreide maar gebruiksvriendelijke zoekfunctie.
De website van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) : www.riziv.fgov.be.
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