
Parlementair vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de vice-eersteminister en minister 

van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele 

Instellingen, over "de evaluatie van de conventie met betrekking tot MS, ALS en de 

ziekte van Huntington" (nr. 8141) 

  

05.01 Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, met mijn excuses, maar ik zat ik in 

de commissie voor de Sociale Zaken, waar ik ook een aantal vragen moest stellen. 

  

Mevrouw de minister, eind november van vorig jaar – ik ben in dat opzicht wel blij dat een 

aantal ministers op post is gebleven – antwoordde u op een vraag van mevrouw De Block dat 

het RIZIV de werking van de conventie voor MS-, ALS- en Huntingtonpatiënten zou 

evalueren. 

  

Later zou dit eventueel worden uitgebreid naar hersentumorpatiënten die zich in een 

vergevorderd stadium bevinden, want zij hebben geen baat meer bij een curatieve 

behandeling. Klassieke revalidatie is op hen niet van toepassing, maar constant toezicht, een 

multidisciplinaire omkadering en begeleiding is wel noodzakelijk. Dit alles kan op aangepaste 

RVT-diensten worden aangeboden. 

  

Graag had ik daarover wat meer uitleg gekregen. 

  

- Is die evaluatie intussen afgerond? Wat zijn de voornaamste resultaten? 

- Welke beleidsmaatregelen zal u daaraan koppelen? Met andere woorden, zal de 

bestaande conventie worden voortgezet in haar huidige vorm of zult u ze uitbreiden? 

Zal die conventie worden uitgebreid en zal er voor de hersentumorpatiënten een aparte 

conventie worden afgesloten? 

-  Over hoeveel bedden zou dit gaan? Welke criteria zou u daarbij hanteren? 

- Wordt er ook voor kinderen en jongeren een aparte opvangmogelijkheid uitgewerkt? 

Ik begrijp dat volwassenen opvangen in RVT-diensten mogelijk is, maar voor 

minderjarigen en kinderen is volgens mij een aangepaste opvang nodig. 

  

05.02 Minister Laurette Onkelinx: Mijnheer de voorzitter, mevrouw Lanjri, op maandag 

19 december 2011 werd het tweede evaluatierapport met betrekking tot de organisatie en 

financiering van een programma voor de tenlasteneming van patiënten met multiple sclerose, 

ALS of de ziekte van Huntington in een vergevorderd stadium van hun aandoening aan het 

Verzekeringscomité van het RIZIV voorgelegd. 

  

Dit rapport baseert zich op de jaarverslagen van de instellingen, op afgelegde bezoeken en op 

besprekingen met de vertegenwoordigers van de projecten. Het bevat een aantal 

aanbevelingen, in het bijzonder in termen van uitbreiding van de huidige beddencapaciteit in 

de overeenkomsten. 

  

De leden van het Verzekeringscomité hebben gevraagd dat het evaluatieverslag zou worden 

aangepast en aangevuld en hen daarna opnieuw zou worden voorgesteld. Zij hebben onder 

meer aan de overeenkomstencommissie ziekenhuizen gevraagd om de problematiek van een 

eventuele herverdeling van het aantal plaatsen opnieuw te bekijken, zonder daarbij de 

regionale spreiding uit het oog te verliezen. 

  

Op die basis lijkt het mij dan ook voorbarig om nu al de evaluatieresultaten en aanbevelingen 

van het Verzekeringscomité mee te delen. 



Wat de eventuele creatie van extra plaatsen in 2012 betreft, moet ik u meedelen dat er geen 

budget is voorzien. Zoals u weet, is er, gezien de heel moeilijke budgettaire situatie, geen 

budget voorzien voor nieuwe initiatieven. 

  

Ten slotte, met betrekking tot de uitbreiding van dit initiatief naar andere doelpublieken, zoals 

sommige patiënten met een hersentumor, heb ik op heden de verwachte bijkomende 

inlichtingen van de Werkgroep Hersentumoren nog niet ontvangen om het RIZIV en de FOD 

deze problematiek te laten onderzoeken. 

  

Ik wil onderstrepen dat de budgettaire mogelijkheden voor eventuele uitbreidingen of 

toekomstige ontwikkelingen heel beperkt zijn en dat de groeinorm voor de gezondheidzorg 

conform het regeerakkoord slechts maximum 2 % zal bedragen in 2013. 

  

05.03 Nahima Lanjri (CD&V): Mijnheer de voorzitter, mevrouw de minister, ik begrijp 

absoluut de budgettaire context, maar in onze samenleving moet uiteraard voorrang worden 

gegeven aan de zwakkeren en aan de zware of chronische zieken. Deze patiënten behoren 

daartoe en hun ziekte zit vaak ook in een vergevorderd stadium. 

  

Ik betreur dat er nu nog geen uitsluitsel kan worden gegeven over de herverdeling. U zegt dat 

er een bijkomend onderzoek komt. U hebt niet gezegd wanneer dat onderzoek er uiteindelijk 

zal zijn. 

  

Er is gevraagd om die herverdeling opnieuw te bekijken. Tegen wanneer zal de herverdeling 

duidelijk zijn? 

  

Ik wil erop aandringen, als er weinig mogelijkheden zijn om in een uitbreiding te voorzien, 

dat men wel degelijk het huidig aantal RVT-bedden herverdeelt en in plaatsen voorziet voor 

de patiënten die ze het meeste nodig hebben. 

  

Ik hoop dat er daar ruimte is om te herverdelen. 

  

05.04 Minister Laurette Onkelinx: (…) Ik heb nog geen precieze datum. 

  

05.05 Nahima Lanjri (CD&V): Goed, dan zal ik u hierover in de loop van de komende 

weken nog een vraag stellen. Ik hoop dat er bij de herverdeling rekening kan worden 

gehouden met deze groep patiënten. 

  

Het incident is gesloten. 

L'incident est clos. 
 


