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Van: Frans Wymeersch <Frans.Wymeersch@sint-niklaas.be> 

Verzonden: woensdag 7 april 2021 12:01 

Aan: Lieven Dehandschutter <Lieven.Dehandschutter@sint-niklaas.be>; Johan Verhulst 

<Johan.Verhulst@sint-niklaas.be>; Joke Smet <joke.smet@sint-niklaas.be> 

Onderwerp: Ziekenhuiscapaciteit 

 

Geachte, 

 

Zou het mogelijk zijn onze vertegenwoordiger(s) in AZ Nikolaas de volgende vraag over te maken 

en te vragen naar een antwoord : 

 

Wat is de evolutie van het totaal aantal bedden in de hospitalen die nu deel uitmaken van AZ 

Nikolaas of er een samenwerkingsverband mee hebben, sinds 2000 of sinds de fusie indien deze 

reeds vroeger plaatsvond. 

Kan deze eventueel ook ingedeeld worden in het aantal specialisaties en inzake IZ-bedden? 
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schriftelijke vraag m.b.t. ziekenhuiscapaciteit

Geacht raadstid

ln antwoord op uw vraag van 7 april.jongstleden ku'nnen wij u mededelen dat wij via onze
ve rteg e nwoord i gers van AZ N i kolaas onde rstaa nde i nformati e ontvi ngen :

Evolutie (intensieve) bedden AZ Nikolaas

Voorafgaand: beddefinities binnen de ziekenhuissector

Er zijn 2 belangrijke concepten op vlak van "bedden" die door de overheid gehanteerd worden:
o ErKende bedden = het maximum aantal bedden dat een ziekenhuis mag opstellen (vloeit

historisch voort uit de "programmatie", centrale planning van de maximumcapaciteit aan
ziekenhuisbedden). Voor AZ Nikolaas bedraagt dit aantal 81O bedden (op moment van de
fusie in 2007 was dit nog 873). Het belang van deze type bedden is tanend, gelet op de
overschakeling - sinds 2OO2 - naar financiering op basis van verantwoorde bedden.
Belangrijk inzicht: zelfs al heeft het ziekenhuis dus "programmatorisch" de mogelijkheid om
8L0 bedden op te stellen, deze zullen enkel gefinancierd worden als de pathologie dit

. reihtvaardigt. Een ziekenhuis moet zich richten op verantwoorde activiteit/verantwoorde
bedden, zo niet gaat het financieel ten onder.

o Verantwoorde bedden = een nationale, normatieVe berekening om te bepalen hoeveel
"acute" bedcapaciteit een ziekenhuis echt nodig heeft gelet op de pathologie van de
behandelde patiënten. Deze norm bepaalt tevens de financiering. Ziekenhuizen die in
vergelijking met die norm teveel bedden opstellen, worden hiervoor niet vergoed.
Ziekenhuizen die beter doen dan de norm, behouden de normfinanciering en worden zo
beloond voor hun korte verblijfsduren. Voor AZ Nikolaas bedraagt dit aantal "acute" bedden
momenteel 578 bedden. Daarnaast heeft ons ziekenhuis nog 54 revalidatie - en palliatieve
bedden en 77 psychiatrische bedden/plaatsen (waarvoor niet met ligduurnormering gewerkt
wordt). ln totaal telt AZ Nikolaas dus 709 bedden. Dit is ook het aantal bedden dat AZ
Nikolaas in normale tijden opistelt.
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Hoe evolueert de bedcapaciteit?

Onderstaande grafiek geeft de evolutie van het aantal verantwoorde (= gefinancierde) bedden sinds
de invoering van de financiering op basis van verantwoorde bedden in 2O02. Door het aanhoudende
proces van ligduurverkorting noteren we een daling van 209 verantwoorde bedden (van 787 in2OO2
naar 578 in 2020):
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Vdrder kunnen we vaststellen:
. Dat deze daling vrij vergelijkbaar is voor heelkunde, interne en pediatrie (ongeveer 30%

daling de laatste 20 jaarl.
o Dat de daling nog meer uitgesproken is voor de materniteit, waar het aantal (verantwoorde)

bedden ongeveer gehalveerd is.

. Dat er op vlak van geriatrische bedden een lichte toename te noteren is.

. Laatste belangrijke opmerking is dat de tendens tot bedreductie duidelijk sterker was in de
eerste jaren van de invoering van de financiering op basis van verantwoorde bedden, maar
dat - althans voor AZ Nikolaas - de laatste jaren er toch enige stabilisatie optreedt:

o Tussen 2002 en 20L5 kenden we een quasi lineaire dalende tendens die leidde tot
een vermindering van L9L bedden (dus gemiddeld bijna L5 bedden per jaar minder)

o Sinds 2015 bedraagt de daling cumulatief op 5 jaar nog "slechts" L8 bedden.

Belangrijk om op te merken, is dat AZ Nikolaas sinds de fusie ook een dienst kinderpsychatrie en een
dienst volwassenpsychiatrie opgericht heeft, met respectievelijk 20 en 30 verblijvende patiënten. De
volwassenpsychiatrie telt sinds 2015 ook L5 plaatsten voor dagbehandeling. Voor de
kinderpsychiatrie zijn er sinds oktober 2020 eveneens l-2 plaatsen voor dagbehandeling beschikbaar.

lntensieve zorgen

AZ Nikolaas heeft een erkenning voor 18 bedden intensieve. AZ Lokeren heeft 6 bedden. Ofschoon
de gefinancierde bedden een stuk lager liggen (voor AZ Nikolaas L3 bedden), worden deze bedden
momenteel wel allemaal opgesteld.

r ln AZ Nikolaas werd in 2011 de nieuwe eengemaakte dienst lZ geopend (boven de
spoeddienst). Op moment van de opening waren er slechts 12 bedden operationeel.
Naarmate de behoefte aan intensieve zorgen ingevolge de rol als regionaal ziekenhuis verder
toenam werden er meer bedden geopend, tot een actueel totaal van L8 bedden.
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o ln AZ Lokeren zijn er 6 bedden intensieve zorgen, maar die waren ook pre-corona over het
algemeen minder bezet dan die van AZ Nikolaas en er lag ook een minder zwaar profiel van
patiënten.

De huidige plannen voorzien om de intensieve bedcapaciteit te concentreren in Sint-Niklaas en daar
dus uit te breiden tot24 volwaardige intensieve bedden (wat de facto een versterking zal betekenen
ten opzichte van de huidige 18+6).

ln de hoop u hiermee van dienst te zijn

Hoogachtend

Namens het col.Lege van burgemeester en schepenen:
lno

Johan Verhulst
atgemeen directeur

Lieven Dehandschutter
burgemeester


