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Opinie: Kafka in de ziekenzaal van het UZ
Brussel - Ons land heeft de voorbije
decennia een reeks ingrijpende
gedaanteverwisselingen ondergaan. Steeds
vreedzaam en onderhandeld, maar ook
bijzonder complex. Gedaanteverwisselingen
en Kafka gaan niet alleen in de literatuur
hand in hand.
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Het Nederlandstalige zorgaanbod in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest zit verstrikt in een onontwarbaar kluwen
van versnipperde bevoegdheden.
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Ook in de Belgische structuren, en zeker in
Brussel, loert Kafka om de hoek. En dat
ondervinden we elke dag in onze eigen winkel:
het universitair ziekenhuis van de Vrije
Universiteit Brussel, het enige Nederlandstalige
ziekenhuis in de hoofdstad, met 27.000
gehospitaliseerde patiënten, evenveel
dagopnames, een half miljoen raadplegingen en
65.000 spoedcontacten per jaar.

Het Nederlandstalige zorgaanbod in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest zit verstrikt in
een onontwarbaar kluwen van versnipperde
Aanverwante artikels
bevoegdheden. Universitair Ziekenhuis Brussel:
drie woorden, drie overheden. Het Universitaire
UZ Brussel als Vlaamse enclave in het Brussels is een bevoegdheid van de Vlaamse
Gewest
Gemeenschap, het Ziekenhuis (en de centen
die we daarvoor krijgen) is een federale
bevoegdheid en Brussel is een zaak van het Brussels Gewest.
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Enkele voorbeelden:
• Voor preventietaken zoals screening van borstkanker is de Vlaamse Gemeenschap bevoegd,
voor het Brussels Gewest fungeren we als expertisecentrum en onze behandelingen van
borstkanker zijn dan weer federaal.
• Bij de organisatie, erkenning en controle van ons ziekenhuis hebben zowel de federale
overheid, de Vlaamse Gemeenschap als het Brussels Gewest een vinger in de pap.
• Ook onderzoek en innovatie zijn een bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap, het
Brussels Gewest en de federale overheid (bijvoorbeeld via het Nationaal Kankerplan).
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Te weinig tandartsen
Bovendien moeten universitaire ziekenhuizen voor hun onderwijs en wetenschappelijk onderzoek wettelijk
verbonden zijn aan een volledige faculteit geneeskunde. En net daar wil Vlaanderen rationaliseren. Als
we te weinig geneeskundestudenten zouden hebben, dreigt de hakbijl. Gelukkig is het aantal
eerstejaarstudenten dit jaar fors gestegen, zodat het onheil (voorlopig) is afgewend.
Minder goed verging het onze opleiding tandheelkunde. Doordat er te weinig studenten waren, werden we
in 2004 door de Vlaamse overheid gedwongen om met de opleiding te stoppen. Terwijl
beroepsverenigingen nu vrezen dat er straks te weinig tandartsen zullen zijn.
Maar het opdoeken van de opleiding heeft ook gevolgen voor de tandheelkundige kliniek op onze
medische campus. Die heeft immers geen eigen stagiairs meer. Daarom doet de tandheelkundige kliniek
een beroep op stagiairs van onze Franstalige zusteruniversiteit ULB en van de Universiteit Gent. Daar
hebben ze te veel studenten, waardoor ze met een ernstig capaciteitsprobleem kampen.
Maar doordat het Vlaams ministerie van Onderwijs de geldkraan stilaan dichtdraait, zal de Vrije
Universiteit Brussel haar tandheelkundige kliniek moeten sluiten. Dat is niet alleen erg voor de stagiairs,
maar minstens even erg voor de patiënten. Jaarlijks vinden er 30.000 behandelingen plaats. Onze
patiënten zullen nu in het Frans hun tanden moeten laten trekken.
De Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie leveren ongetwijfeld grote
inspanningen voor de Nederlandstaligen in Brussel en alle Brusselaars die zich op een of andere manier
met onze gemeenschap verbonden voelen. Maar dat geldt vooral voor personen, niet voor instellingen.
Zo zijn er weinig voorzieningen voor Vlamingen die in een privébedrijf met maatschappelijke functie in
Brussel werken. Liefst 90 procent van het personeel van het UZ Brussel woont in Vlaanderen. Veertig
procent van de patiënten is Frans- of anderstalig. Wij vinden het vanuit onze visie en waarden belangrijk
dat we die patiënten in hun eigen taal opvangen. En dat in tegenstelling tot een aantal Brusselse
bicommunautaire ziekenhuizen die officieel tweetalig zijn, maar waar de patiënt soms alleen in het Frans
terecht kan. Maar in tegenstelling tot die bicommunautaire ziekenhuizen krijgt het personeel van het UZ
Brussel geen tweetaligheidspremie. Is dat logisch?
Nog een voorbeeld. Het Vlaamse UZ Brussel kan niet rekenen op het Vlaamse mobiliteitsfonds of andere
Vlaamse mobiliteitsinitiatieven. En dat in tegenstelling tot de andere Vlaamse universitaire ziekenhuizen.
Het UZ Brussel vraagt bijvoorbeeld al jaren een degelijke aansluiting op de Ring rond Brussel en op het
openbaar vervoer. We kunnen voor onze mobiliteitsproblemen natuurlijk wel gaan aankloppen bij het
Brussels Gewest, maar dat heeft de voorbije jaren bitter weinig opgeleverd. Het is slechts door
aanhoudend lobbywerk dat er eindelijk – misschien! – een tramlijn en een pendelbus komen. Maar voor
dit eenvoudige pendelbusje tussen het treinstation van Jette en het UZ Brussel zullen vier en mogelijk
zelfs zes Brusselse, Vlaamse en federale excellenties hun zegen moeten geven.
En zo zijn er nog tal van andere initiatieven en premies waarop we geen aanspraak kunnen maken.
Omdat we in het Brussels Gewest gevestigd zijn. Het komt erop neer dat we voor Vlaanderen te Brussels
zijn en voor Brussel te Vlaams.
Vlaamse enclave
Wij vragen een oplossing voor onze moeilijke situatie. We vragen een bijzonder statuut voor het UZ
Brussel als ‘Vlaamse enclave’ in het Brussels Gewest. Waarom? Omdat het ziekenhuis, getuige de
cijfers, aan een duidelijke en onmisbare behoefte voldoet en moet kunnen blijven voldoen. Omdat het UZ
Brussel als Vlaamse instelling voortdurend vergeleken wordt met de drie andere Vlaamse universitaire
ziekenhuizen, maar niet met dezelfde wapens kan strijden. Is dat rechtvaardig?
De Vlaamse overheid zou bijvoorbeeld via de Vlaamse Gemeenschapscommissie met de nodige
middelen over de brug kunnen komen om de enige Nederlandstalige tandheelkundige kliniek in Brussel te
vrijwaren. En als de Vlaamse overheid de opleiding geneeskunde wil rationaliseren, zou ze beter uitgaan

Anders Bekeken

van quota in functie van de beschikbare capaciteit in plaats van het aantal studenten als arbitraire norm te
hanteren. Vlaanderen zou studenten geneeskunde naar Brussel moeten sturen omdat daar voldoende
plaats is, en omdat er een tekort dreigt te ontstaan aan Nederlandstalige zorgverlening. Zo doen ze dat
ook in Nederland. Op die manier rationaliseer je niet alleen, maar stel je ook het Nederlandstalig
zorgaanbod in de hoofdstad van Vlaanderen, België en Europa veilig.
door: Prof. dr. Paul De Knop, rector Vrije Universiteit Brussel en prof. dr. Marc Noppen, directeurgeneesheer UZ Brussel
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door stefaan baeck op 17-12-2009 14:52
Recent was ik patient in de tandheelkundige kliniek waar ik zo een ULB stagiaire toegewezen kreeg. Zij kon/wou GEEN ENKEL
woord Nederlands spreken met mij. Schriftelijke reactie van de directeur: Ïk zal er in de toekomst nog scherper op toezien dat
de Franstalige studenten nog enkel Franstalige patienten helpen". Nederlandse les geven is wellicht verloren moeite.
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KAFKA IN DE ZIEKENZAAL.
door Piet Jassogne op 17-12-2009 15:50
De klaagzang van rector De Knop en ziekenhuisdirecteur Noppen is niet nieuw. Een eeuwigheid geleden moest toenmalig
onderwijsminister Herman De Croo de VUB ook al eens van een nakend faillissement redden. Vlaanderen betaalde toen
jarenlang de facturen van de universiteit. De waarheid is dat de opleiding tandheelkund...e bij gebrek aan studenten
noodgedwongen werd afgevoerd, maar dat het voltallige personeel zonder bezigheid vrolijk in dienst bleef. Het Vlaams karakter
van het UZ-VUB beperkt zich tot de taal. Met stagiairs van de ULB valt zelfs dat argument weg. Er is in Vlaanderen geen
meerderheid voor een terugkeer naar de unitaire ULB-VUB. Vergeet dat eiland dus maar en fusioneer het UZ-VUB met het UZ
Leuven of het UZ Antwerpen.
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