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Vorige week heeft de directie van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt aangekondigd over te gaan tot
het ontslag van maar liefst 25 medewerkers, waaronder twee directieleden. Toen de discussie over
de wet op het verbod van vrije honoraria op twee- en meerpersoonskamers vorig jaar ter stemming
lag, waarschuwde de Belgische Vereniging van ArtsenSyndicaten (BVAS) al voor ontslagrondes in
de Belgische ziekenhuizen.
In de aanloop van de goedkeuring van de wet op het verbod van vrije honoraria in twee- en
meerpersoonskamers vorig jaar, wees de BVAS meerdere malen op de perverse effecten van deze wet.
Heel wat personeelsleden in ziekenhuizen werden betaald door de afdrachten die specialisten doen ten
voordele van het ziekenhuis. Deze afdrachten kunnen tot 60% à 75% van de vrije honoraria bedragen.
Dat kwam de directie van de ziekenhuizen goed uit want meer en meer ziekenhuizen lieten toen ook al
rode cijfers noteren. Met het verbod op vrije honoraria in twee- en meerpersoonskamers stopte in een
13-tal Belgische ziekenhuizen deze belangrijke financiële geldinstroom.
Onder druk van de overheid werden in het Sint-Andriesziekenhuis deze vrije honoraria in twee- en
meerpersoonskamers niet meer aangerekend, maar de ontslagronde is symptomatisch voor de precaire
financiële situatie van vele Belgische ziekenhuizen. Niet alle Belgische ziekenhuizen gaan over tot
collectieve ontslagrondes. Soms zetten ze personeel met mondjesmaat op straat zonder mediaaandacht, of gaan ze in alle stilte over tot een wervingsstop.
Toen vorig jaar de BVAS voor deze trend waarschuwde, werd dit door de politiek als “chantage”
bestempeld in de discussie rond het verbod op vrije honoraria. De BVAS wees enkel op een realiteit
die in de sterren stond geschreven, in het kader van de belabberde financiën van heel wat
ziekenhuizen, en niet alleen die ziekenhuizen waar vrije honoraria nog werden aangerekend op tweeen meerpersoonskamers.
Hopelijk denkt de politieke wereld twee keer na als hij de plannen van sommigen om de vrije
honoraria op éénpersoonskamers te plafonneren te berde wil brengen. Tenzij die politieke wereld alle
kleine en middelgrote ziekenhuizen wil sluiten na de verkiezingen van mei volgend jaar.
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