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BRtrssEL rVier op de tietr algeme-
ne ziekenhuizen, privé en publiek,
zijn verlieslatend. Vorig.iaar ging het
nog om goed 30 proceût. Een ku'art
va.n de ziekenhuizen heeft een onvol-
doentle cashflorn' en kan lt:ningerr
niet direct afbetalen.

'f)e sector gaat als de Titanic op
een ijsberg a.f'. rn,a.arschuwt Belfius-
hoofcleconoom Geert Gielens. 'Dit is
een financieringsmodel deut op zijn
laatste benen loopt.'

Netwenkvorrning
Margot Cloet, gecteiegeercl be-

stuurder vân koepelorganisatie
Zorgnet-Icuro. noemt de situatie'bij-
zonder onnrst.wekkendi'De analyse
maakt duidelijk dat er voor de rnees-
te algernene ziekenhuizen weinig tot
gieen financiële ademruimte meer is,
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Het jaarlijkse rapport van
Belfius over de stand van
de Belgische ziekenhuizen
stemt tot weinig optimisme.
'De gçrens met het
faillissement is flinterdun.'

en dat tenn-iil er zich fikse r,rit-
clagingen a,a,ndienen. De in 2017 op-
gelegde besparingen hebben de mar-
ge letterJiik opgrrgeten, en dat zal nog
meel gevoeld worclen wanneer tle be-
sparingen op volledige kruissnelheitl
komen. l)e grens rnet het faillisse-
ment is flinterdun gevn'orr1en.'

'Verder besparen op personeel is
een bijna onrnogelijke opdra.cht', zegt
C--loet nog. 'Zwaar besparen volgens
cie oude regels en tegelijkertijcl in-
griipende hervorrningen doorvoe-
ren, is geen goed recept. Er is noocl
aan financiële stabiliteit en voorspel-
baarheid om voldoende vertrouwen
te creêren bij de medewerkers om
va.n de hervorming een succe.svolle
transitie le maken-'

De r:verheid, minister van Volks-
gezondheitl Maggie De Block (Open
VLD) op kop. wii met een 'netwerk-
vornting' van tle ziekenhuize.n de fi-
nanciële situatie stabiliseren. Zorg-
net-Iclrto benadrukt dat het opstar-
ten van die ziekenhtiisnetwerken in
dé opstartfase.iuist meer geld vraagE.
'Die netwerken zullen clus niet rnet-
een de broodnotiige linanciêle mar-
ges creëren.'
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