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In gesprek met Nahima Lanjri: voor hogere uitkering voor palliatief verlof en langer mantelzorgverlof

‘‘Zorgen voor een zieke mens 
verdient veel meer steun’’

Mensen zorgen voor elkaar. Dat is goed. Maar het is ook zwaar, zeker als de persoon ongeneeslijk 
ziek is. Om iemand palliatief te verzorgen, kan je gelukkig verlof opnemen. Maar de vergoeding 
moet omhoog, net zoals ook mantelzorgverlof en rouwverlof meer dagen verdienen.

Ik maakte het zelf van nabij mee. 
Zo’n tien jaar geleden was mijn 
moeder stervende. Met de fami-
lie beslisten we haar zoveel mo-

gelijk thuis te verzorgen in haar laatste le-
vensmomenten. Mijn zus nam palliatief ver-
lof en ik zette mijn politieke activiteiten op 
een zeer laag pitje. We stonden dicht bij 
haar. Zorgen voor een terminaal zieke is van 
onschatbare waarde: het is niet alleen me-
dische steun, of hulp bij het huishouden, 
maar ook emotionele hulp. We moeten dat 
op diverse manieren beter waarderen.

Wie voor een terminaal zieke zorgt, verdient 
niet alleen veel respect, maar ook voldoen-
de financiële ondersteuning. Met het palli-
atief verlof krijg je een maandelijkse uitke-
ring als je iemand verzorgt die ongenees-
lijk ziek of terminaal is. Dat verlof kan je op-
nemen voor één maand, en het kan verlengd 
worden tot maximum 3 maanden.

Het bedrag van die uitkering voor samen-
wonenden is 750 euro. Alleenstaanden met 
kinderen krijgen nu, op mijn aandringen, 
een bedrag dat verhoogd werd tot 1.180 eu-
ro. Maar dat bedrag moet voor iedereen ver-
der omhoog.

Je kan daarnaast tijdskrediet opnemen om 
palliatieve zorgen te verlenen en daarvoor 
tot 535 euro ontvangen. Die som kan je 
evenwel maar gedurende maximaal 2 
maanden opnemen. Ik blijf aandringen om 
dat te verhogen naar 3 maanden, net zoals 
de maximumperiode voor het palliatief ver-
lof.

Ondertussen werk ik ook ijverig mee aan 
een betere regeling voor mantelzorgverlof. 
Dat verlof is veel ruimer dan het palliatief 
verlof, maar kan ook gebruikt worden om 
iemand die ongeneeslijk ziek is bij te staan. 
Dit verlof had eigenlijk op 1 oktober moeten 
ingaan, maar dat gebeurde helaas niet. Het 
voorstel werd nochtans al goedgekeurd in 
april. Waar wachten we nog op? Ik blijf ook 
aandringen om dit verlof voor mantelzor-
gers uit te breiden naar zes maanden vol-
tijds en 12 maanden deeltijds. Als de nieu-
we maatregel ingaat, zal je één maand vol-
tijds of twee maanden deeltijds krijgen. Ik 
vraag dus uitbreiding van die periode.

Tenslotte moet ook het aantal dagen rouw-
verlof omhoog. Nu krijg je drie dagen. Dat 
is amper voldoende om de praktische za-
ken rond een overlijden te regelen, laat 
staan dat je emotioneel klaar bent om op-
nieuw aan het werk te gaan. Ik stel voor om 
dit op te trekken naar tien dagen bij het 
overlijden van een partner of inwonend 
kind.
Meer info: www.rva.be, www.nahima.be ■ Nahima Lanjri 

ANNEMIE

Aandacht voor verlies
Begin november herdenken velen het ver-
lies van hun dierbaren, familie of vrienden. 
Een bezoek aan het kerkhof blijft in heel wat 
families een sterke traditie. Met het verlies 
van een dierbare worden we allemaal ge-
confronteerd.  Maar hierover praten, ande-
ren (h)erkennen in het verdriet is moeilijk.

Onbeholpen zoeken we dan naar nieuwe 
taal. ‘Oma is een sterretje geworden’ hoor-
de ik onlangs zeggen. Het is een mooie uit-
drukking om duidelijk te maken dat oma 
niet helemaal weg is. Voor wat ons over-
stijgt aan emotie, gevoel of geloof zijn woor-
den een te beperkend kader.  Poëzie of beel-
dende kunst proberen elk op hun manier 
taal en tekens te stellen om dat overstij-
gende te verbeelden. 

Het is hartverwarmend dat mensen zelf ini-
tiatief nemen om vanuit hun eigen verlies 
anderen te helpen. Zoals Christine en Wou-
ter van het Berrefonds en Leen en Wietse 
die het Koesterbootje ontwierpen.

Rouw en verlies krijgen stilaan meer plaats 
in onze samenleving. Het is belangrijk om 
tijd en ruimte te krijgen in elk rouwproces. 
Beleidsmaatregelen die het belang hiervan 
waarderen en erkennen zijn noodzakelijk. 

Want leven is meer dan louter materiele 
aandacht. Wat ons overstijgt - geloof, hoop 
en liefde - zijn ook vandaag de sleutelwaar-
den die mensen in hun hart meedragen. Als 
beweging willen we die waarden een be-
langrijke plaats blijven geven. 

Annemie Verhoeven is regiosecretaris 
beweging.net Antwerpen

Jeanne Devos en Luc Cortebeeck in gesprek op de boekenbeurs
Luc Cortebeeck strijdt al meer dan
veertig jaar voor sociale rechtvaardigheid. 
Hij was vicevoorzitter en voorzitter van de 
Internationale Arbeidsorganisatie en 
nationaal voorzitter van het ACV. 
Zondag 10 november gaat hij op de boe-
kenbeurs in gesprek met Jeanne Devos 

die haar leven lang heeft gestreden voor 
de dienstmeisjes in India. 
Je kan het gesprek volgen aan de stand 
van Lannoo uitgeverij van 16 uur tot 
16.30 uur

Meer informatie: www.boekenbeurs.be

Hoe kunnen we kinderarbeid 
en sociale uitbuiting de 

wereld uithelpen? 
Hoe dwingen we regeringen 

tot respect voor alle
 werknemers?

MyTrustO is er voor iedereen 

Pak zelf je schulden aan 
en vermijd extra kosten
Iedereen die zijn schulden niet onmid-
dellijk kan betalen, maar wel door een 
haalbare spreiding in de tijd vast te 
leggen, kan bij MyTrustO terecht. 
Ook schuldeisers die ethisch verant-
woord willen invorderen.
Een MyTrustO traject start altijd met 
een afspraak. De MyTrustO-app (te 
downloaden via de QR-code) is de ge-
makkelijkste weg daartoe. 

www.mytrusto.be
info@mytrusto.be 

tel. 03 220 12 00
MyTrustO-app

‘Zorgen voor een 
terminaal zieke is van 
onschatbare waarde.’
NAHIMA LANJRI

FEDERAAL PARLEMENTSLID

Omgaan met verdriet is een moeilijk on-
derdeel van het leven. Soms slagen men-
sen er in hun eigen verdriet om te zetten 
in iets sterks, iets moois. Zo zijn er al ver-
schillende mooie initiatieven uit de grond 
gestampt.

Het Berrefonds biedt ondersteuning aan 
ouders en families van kinderen die over-
lijden tijdens de zwangerschap, na de ge-
boorte en dit tot ongeveer van de leeftijd 
van 12 jaar. Met een herinneringskoffer-
tje, koesterkoffer, praatgroepen en na-
zorg bieden ze steun op maat aan de ou-
ders, broers en zussen die geconfron-
teerd worden met het verlies van een 
kindje. 

Het Koesterbootje is een kinderkistje 
voor kindjes die tijdens de zwangerschap 
of net na de geboorte gestorven zijn. 
Ieder kistje is uniek en wordt afgewerkt 
met veel oog voor detail. Het bootje ver-
wijst naar loslaten, afscheid nemen, een 
goede reis wensen,… Ook het versieren 
van dit bootje kan een belangrijke plaats 
innemen in het rouwproces. Voor elk 
bootje dat bij hen wegvaart, schenken zij 
een bijdrage aan het Berrefonds.  

Waar kan je terecht?
Palliatieve hulpverlening Antwerpen: 

www.pha.be
Berrefonds: www.berrefonds.be 

Koesterbootje: www.koesterbootje.be
Gezinspastoraal: 

www.gezinspastoraal.be
Neem zeker ook contact op met je 

mutualiteit. 


