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Deze Top Deal-aanbieding* is geldig 

van 16 t.e.m. 22 april 2015.

Médimer
Château de Thau 

Languedoc rood        

karton 6 x 75 cl
normale prijs
per karton € 31,74

Week 16. Aanbiedingen geldig van zaterdag 18/04 t.e.m. woensdag 22/04/2015.

* maximum 3 stuks per deelnemend TOP DEAL product!

1 55 
100 g

FIORDIMASO

Asiago d.o.p

kg € 15,50

1 69 
100 g

LINCET                                                      

Brillat-Savarin

met papaya

33% V.G.

kg € 16,90

Ontdek onze  
lentekazen !

hetzi
j €

 2,65

per fl
es

1 79 
100 g

FAGNE

Trou d’Sottai

31% V.G.

kg 17,90  

0 75 

wit stokbrood 

56 cm                                                                                                      

15 87
OP VERTOON VAN JE TOP DEAL CARD

VEERLE BEEL

BRUSSEL | Een patiëntenrech-
tenvertegenwoordiger kan met je
artsen overleggen wat er best ge-
beurt, of niet gebeurt, als je het
zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld
als je dementeert of in coma bent.
Bij ouderen die een partner heb-
ben, stelt het probleem zich niet.
Dan overlegt en communiceert de
behandelende arts met de partner
over de behandeling, of over het
stoppen daarvan.
‘Maar veel ouderen hebben geen
partner meer. Wij adviseren hen
om tijdig een vertegenwoordiger
aan te duiden die hun patiënten-
rechten kan vertegenwoordigen’,
zegt Els Meerbergen van het
Vlaams Patiëntenplatform.
‘Ook je eigen kinderen hebben
niet altijd dezelfde mening over
hoe je behandeld moet worden
aan het einde van je leven. Dat
zorgt dan voor verwarring of ruzie
naast je ziekbed. Je kan een van
hen aanduiden als vertrouwens-
persoon en je kan vooraf je wen-
sen met die persoon doorspreken:
wil je nog gereanimeerd worden?
Wil je nog geopereerd worden?
Wil je nog chemo krijgen? Als je
niemand hebt aangeduid, zal de
familie collectief moeten beslis-
sen, of zal de zorgverlener dat in
je plaats doen.’

Vrederechter

Het Vlaams Patiëntenplatform
waarschuwt ook tegen een uitwas
van de nieuwe wet op de bewind-
voering, die in juli vorig jaar
rechtsgeldig werd. Sindsdien kan
de vrederechter behalve voor fi-
nanciële zaken ook een bewind-
voerder voor persoonlijke zaken

aanstellen. Daardoor breekt de
wet op de bewindvoering in bij de
wet op de patiëntenrechten.
Meerbergen: ‘Wij hebben al van
een woonzorgcentrum vernomen
dat een van hun bewoners een ad-
vocaat als persoonlijke bewind-
voerder had gekregen. Zij kenden
die advocaat niet, en de advocaat
kende de oudere ook niet persoon-
lijk. En toch moet die dan ineens
betrokken worden bij het medisch
overleg? Dat is te gek.’

PATIËNTENRECHTEN

Wie praat met de dokter
als je het zelf niet meer kunt?

Het Vlaams Patiëntenplatform

gaat rusthuisbewoners 

sensibiliseren om een 

vertegenwoordiger voor hun 

patiëntenrechten aan te 

stellen. ‘Dat doe je beter als je

nog goed bent’, zegt Els 

Meerbergen.

‘Veel ouderen 
hebben geen 
partner meer. Wij 
adviseren hen om
tijdig een verte-
genwoordiger aan
te duiden die hun
patiëntenrechten 
kan vertegenwoor-
digen’

Els Meerbergen. © rr

De wet zegt wel de vrederechter
een sociaal onderzoek moet instel-
len om te achterhalen wie de beste
patiëntenvertegenwoordiger zou
zijn. Mogelijk is dat in boven-
staand geval niet gebeurd. Of het
kan ook om een bewoner zonder
familie gaan.

Buur of vriend

Meerbergen: ‘Maar dan nog was er
misschien een buurman of een
vriend die de rol van persoonlijk
bewindvoerder had kunnen en
willen opnemen. Ook dat is per-
fect mogelijk, als je dat vooraf zo
afspreekt en op papier zet. Als het
niet op papier staat, zal de dokter
niet naar je buurman of vriendin
luisteren.’
‘Let wel, de dokter is niet verplicht
om te doen wat je vertegenwoordi-
ger zegt. Wel om het gesprek met
die persoon aan te gaan.’
Het Vlaams Patiëntenplatform
heeft een folder gemaakt over het
onderwerp en gaat die nu in de
woonzorgcentra verspreiden. ‘We
roepen ook alle zorgverleners op
om het hier tijdig over te hebben
met hun patiënten: huisartsen,
thuisverpleegkundigen en ook het
personeel van woonzorgcentra,
dat de kwestie best aankaart wan-
neer een nieuwe bewoner zijn in-
trek neemt.’
Coby Otter (74) moest een half le-
ven geleden beslissen over het le-
venseinde van haar vader. ‘De dok-
ter kwam ineens met die vraag
naar mij, omdat ik de oudste doch-
ter was. Er was geen andere optie
meer, zei hij. We moesten hem la-
ten gaan. Ik heb ja gezegd, maar ik
heb dat nooit aan mijn moeder
durven te vertellen. Het is natuur-
lijk lang geleden. Nu kunnen we
dat open bespreken. Ik heb mijn
eigen kinderen al lang verteld hoe
ik het voor mezelf zie. Ik ga mijn
dichtstbij wonende zoon aandui-
den als vertegenwoordiger.’

Formulieren om een 

vertegenwoordiger van je 

patiëntenrechten aan te duiden te

downloaden op: 

www.vlaamspatiëntenplatform.be

BRUSSEL | Electrabel kondigde
eerder aan dat het een klein dozijn
elektriciteitscentrales zou sluiten.
Nu keert de marktleider op zijn
stappen terug, vernam de krant Le

Soir. Zes van de aankondigde slui-
tingen worden ongedaan gemaakt.
Het gaat onder meer om de stoom-

en gascentrale Herdersbrug in
Brugge en de centrale Awirs 4 in
Luik. In totaal gaat het om een be-
scheiden capaciteit van 341 MW.
Om te vermijden dat de elektriciteit
uitvalt op koude en donkere winter-
dagen besliste de federale regering
om een strategische reserve aan te
leggen. In ruil voor een vergoeding
houden producenten bepaalde cen-
trales onmiddellijk inzetbaar. Die
reserve wordt volgende winter uit-
gebreid van 750 tot 3.500 MW.
Of de zes niet-gesloten centrales in-
gezet worden voor die strategische
reserve is nog onduidelijk. Le Soir

vernam wel dat Electrabel twee

Electrabel annuleert sluiting centrales

Electrabel komt terug op zijn 

beslissing om zes centrales te

sluiten. ‘We willen de 

beschikbare capaciteit 

maximaliseren.’

grotere centrales (Drogenbos en
Esch-sur-Alzette) aanbiedt.
‘We willen de capaciteit maximali-
seren’, verklaart Electrabel de
koerswijziging. ‘Als verantwoorde-
lijke marktleider hebben we beslist
om centrales te behouden indien
dat economisch mogelijk is.’
Waarnemers wijzen erop dat Elec-
trabel geen filantropische onderne-
ming is, en zien een verband met
twee lopende onderhandelingen.
Er zijn gesprekken over de vergoe-
ding om capaciteit beschikbaar te
houden. En Electrabel onderhan-
delt ook over een verlenging van de
kerncentrales Doel 1 en 2. (dds)
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