
Tinne-Roza kreeg vier jaar ge-
leden te horen dat ze een
agressieve tumor had. Er volg-
de meteen een operatie en een
loodzware chemobehande-
ling. In die periode was geld
haar laatste zorg. «Op zo’n mo-
ment ben je daar totaal niet
mee bezig. Het enige wat je
wil, is overleven», vertelt ze.
«Pas een paar maanden later,
op het moment dat al mijn
spaargeld op was, besefte ik
dat ik naast mijn gezondheid
ook een zwaar financieel pro-
bleem had.» Gelukkig had Tin-
ne-Roza familie en vrienden
die haar steunden waar ze
konden: «Anders had ik het
niet gehaald.»
Ook het Sint-Nicolaszieken-

huis in Eupen merkt dat pa-
tiënten niet altijd op de hoogte
zijn van het kostenplaatje van
een behandeling. «Mensen be-
seffen dat vaak pas als ze opge-
nomen worden», vertelt Anita
Bastings (foto), verantwoorde-

lijke voor de sociale dienst.
«De ziekefondsen in ons land
dekken heel veel, maar zware
behandelingen vallen daar
vaak gedeeltelijk buiten.» 

ONTSLAG
Patiënten voor wie de behan-
deling te duur is, kunnen via
de sociale dienst een contract
afsluiten met het ziekenhuis
om op lange termijn te beta-
len. «Het is geen uitzondering
als mensen een rekening van
een paar duizend euro afbeta-
len tegen twintig euro per
maand. Dan hang je natuurlijk
nog lang vast aan het zieken-
huis.»
Volgens Bastings stijgt het aan-
tal mensen dat na een behan-
deling financiële problemen
krijgt. «We zien steeds vaker

dat patiënten niet weten hoe
ze ooit hun rekeningen moe-
ten betalen. Opvallend is dat
we het in alle bevolkingsgroe-
pen zien. Het gaat niet enkel
om oudere mensen, bijvoor-
beeld.»
Ook werkgevers hebben niet
altijd begrip voor hun zieke
werkkrachten. Na haar diag-
nose lichtte Tinne-Roza met-
een haar baas in en een paar
dagen later stond ze op straat.
«Officieel werd ik ontslagen
vanwege een reorganisatie,
maar voor mij was het duide-
lijk dat mijn ziekte de reden
was. Bij mijn ontslag werd het
papierwerk dan ook nog eens
slecht gedaan, waardoor ik op
een zeer lage uitkering kwam
te staan. Ik kreeg het absolute
minimum en daar kan je echt
niet van leven.»

SLECHTE
COMMUNICATIE
Gelukkig werd Tinne-Roza
goed geïnformeerd door het
ziekhuispersoneel waar ze be-
handeld werd. «Daar vertelde
de sociaal werker me dat ik
hulp kon krijgen, onder ande-
re van het Kankerfonds. Ik had
geluk dat ze me hiervan op de
hoogte bracht, want veel pa-
tiënten weten dit niet. Dankzij
het Kankerfonds, maar zeker
ook dankzij de hulp van mijn
omgeving, kon ik net rondko-
men. Anders was het gewoon
echt niet gelukt.»
Volgens Bastings is de gezond-
heidszorg in België zeer goed,
maar is er vooral een commu-
nicatieprobleem. «De verzeke-
ringsmaatschappijen commu-

niceren niet goed met hun
klanten. Veel mensen denken
dat ze voor van alles en nog
wat verzekerd zijn, maar als
we hun situatie dan in detail
bekijken, blijkt dat niet het ge-
val te zijn. Mensen lezen de
kleine lettertjes niet goed en
schrikken zich dan een onge-
luk eens ze hulp nodig heb-
ben.»
Toch is er volgens Tinne-Roza
nog een ander probleem: «Je
hebt veel rechten in België, je
moet het alleen weten. Als je
van in het begin weet waar je
steun kan krijgen, hoef je niet
zo achter de feiten aan te hol-
len. Als je dan eindelijk weet
waar je de hulp kan aanvra-
gen, is het ook nog eens een
heel groot administratief werk
om alles in orde te krijgen.
Daar zou echt meer hulp voor
mogen zijn.» ■

Volgens artikel 22 van het
mensenrechtenverdrag
heeft iedereen recht op
sociale zekerheid. Maar
voor veel Belgen bestaat
dit recht alleen op papier.
Mensen die zwaar ziek
worden, komen nog vaak
in de armoede terecht.
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«Je hebt veel rechten in België,
je moet het alleen weten»

Foto T. Modave

Naam: Victor Moonen
Leeftijd: 20
Studies: Bachelor Jour-
nalistiek aan de Eras-
mushogeschool Brussel
Woonplaats: Tienen

Belgodyssee / E. Crooy

Wie ben ik?

Belgodyssee, een initiatief van VRT en RTBF, in partnerschap met het Prins Filipfonds, Metro en L’Avenir,
bevordert de samenwerking tussen jonge journalisten in spe uit de verschillende gemeenschappen van ons
land. Heel concreet werken de jongeren in tweetalige duo's. Tijdens deze editie gaan ze aan de slag met de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die dit jaar 70 jaar bestaat. Victor Moonen belicht het
recht op sociale zekerheid.
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