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Start Brussels expertisecentrum palliatieve zorg Br.e.l.
Aandacht voor palliatieve zorg op maat van Brussel
Naar analogie met het expertisecentrum palliatieve zorg w.e.m.m.m.e.l. komt er een Brussels
expertisecentrum Br.e.l. Daarvoor maakt de Vlaamse minister van Welzijn Jo Vandeurzen in
samenwerking met VGC collegelid Bianca Debaets de nodige middelen vrij. Bedoeling is dat de
palliatieve zorg in Brussel beter wordt uitgebouwd en ondersteund.
Al vele jaren leveren professor Wim Distelmans en zijn team bewonderenswaardig werk in Wemmel.
Via de koepelorganisatie w.e.m.m.e.l. worden mensen in een palliatieve situatie opgevangen en
begeleid. W.e.m.m.e.l. richt zich ook tot Brusselaars, al bleek dat in de praktijk niet vanzelfsprekend.
Daarom is Br.e.l. opgericht, een Brusselse versie van het palliatief expertisecentrum w.e.m.m.e.l.
Nieuw is ook dat het palliatief zorgnetwerk FORUM een werking krijgt in het Brussels Gewest. Dat is
nodig om op een doeltreffende manier om te gaan met de specifieke Brusselse uitdagingen op het
vlak van palliatieve zorg. Het netwerk ondersteunt zorgteams, artsen, ziekenhuizen, rusthuizen en
andere instellingen bij het verlenen van kwalitatieve palliatieve zorgen.
Voor Vlaams minister Jo Vandeurzen is het een evidentie om ook een Brusselse poot van het
netwerk palliatieve zorg FORUM financieel te ondersteunen.
“Ik wil graag steun verlenen daar waar de nood het grootst is. Na de zesde staatshervorming bleek
dat het palliatief netwerk BHV eigenlijk ondergefinancierd was. Vanuit Vlaanderen passen wij de
Brusselnorm toe waardoor de Vlaamse Gemeenschap middelen reserveert voor Brussel, ook in
Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Dat levert nu middelen op om een coördinator voor het palliatief
netwerk in Brussel aan te stellen”, aldus Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin.
Het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is verheugd met de extra steun.
Collegelid bevoegd voor Gezondheid Bianca Debaets: “Wij ondersteunen nu al het dagcentrum voor
palliatieve patiënten Topaz, met een antenne aan het Saincteletteplein. Daar komt nu het palliatief
netwerk bij, met een werking die specifiek op Brussel is gericht. Het netwerk zal expertise delen met
huisartsen, patiënten, ziekenhuizen, rusthuizen en bij iedereen die bij het levenseindedebat
betrokken is”, vertelt collegelid Debaets.
“Zeker in een grootstad als Brussel is het cruciaal om waardig om te gaan met palliatieve patiënten.
Mensen zijn niet gemaakt om alleen te leven, en mogen daarom ook niet alleen sterven. Dat moet de
inzet zijn van ons beleid”, aldus nog Bianca Debaets.
De voltijds coördinator voor het palliatief zorgnetwerk begint op 1 december 2015 aan zijn opdracht.
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