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Eeklo, 29 Mei 2007
Het ziekenhuis AZ Alma heeft akte genomen van diverse artikels die op zaterdag 26 mei 2007 in de
Belgische pers verschenen zijn, omtrent vermeende overconsumptie in campus eeklo van AZ Alma.
Aangezien de informatie in deze artikels niet correct is en een aantal beweringen niet gebaseerd zijn
op feiten, maar op gratuite beschuldigingen, geeft de directie van AZ Alma hieronder de objectieve
cijfers en hun correcte interpretatie weer:
1.

DE RIZIV-CIJFERS , die in het artikel vermeld worden, zijn correct maar zijn een weergave
van alle uitgaven van het RIZIV voor alle sectoren (ziekenhuis, huisartsen, apotheek,
rusthuizen,
paramedische
beroepen,
thuisverplegingsdiensten
enz.)
in
het
arrondissement Eeklo. Slechts een deel van het bedrag is dus te wijten aan AZ Alma.
Bovendien zijn de cijfers berekend op basis van de woonplaats van de inwoner én niet
op basis van de plaats van verzorging. Niet alle inwoners uit het arrondissement Eeklo
laten zich immers verzorgen in het AZ Alma, maar hun verzorging telt wel mee in de cijfers
van het arrondissement . Zo wordt bijvoorbeeld de gemeente Zelzate opgenomen in de
cijfers van het arrondissement Eeklo, terwijl heel weinig inwoners van Zelzate zich laten
behandelen in AZ Alma (slechts 2,7% van alle patiënten van AZ A lma komen uit Zelzate).

2.

SOCIODEMOGRAFIE: Volgens de RIZIV-statistieken zijn de duurste regio’s, die regio’s waar
meer 65-plussers wonen dan het gemiddelde aantal 65-plussers in de rest van Vlaanderen.
In dergelijke regio’s is begrijpelijkerwijze meer zorg noodzakelijk en is de zorgconsumptie
ook hoger. Het aandeel 65-plussers in het arrondissement Eeklo overstijgt ruim dit Vlaams
gemiddelde. Dit in tegenstelling tot het “goedkoopste” arrondissement: Maaseik, die een
beduidend jongere bevolking heeft dan het gemiddelde voor Vlaanderen.

3.

OVERCONSUMPTIE ? De gesuggereerde overconsumptie in AZ Alma blijkt niet uit de objectieve
cijfers:

www.azalma.be

Uw contactpersoon:
Isabel Hossey
Manager PR en communicatie
tel. 050 72 83 32
isabel.hossey@azalma.be

Keizersnedes: Met betrekking tot het aantal keizersnedes geven cijfers van het
studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie aan, dat in AZ Alma te Eeklo het aantal
keizersnedes duidelijk onder het gemiddelde ligt voor Vlaanderen en zelfs tot de
laagste cijfers van Vlaanderen behoort (officieel gepubliceerde epidemiologische data).
Radiologie en prothesen: Met betrekking tot de radiologie en het aantal prothesen is er
geen enkele informatie beschikbaar als zou het ziekenhuis zich niet houden aan de
wetenschappelijke richtlijnen. De artsen binnen deze disciplines zijn trouwens nog nooit
door de bevoegde commissies van het RIZIV aangeschreven voor een overdadige
consumptie. Het aanzienlijk aantal knie- en heupprothesen, die in AZ Alma geplaatst
worden, is toe te schrijven aan de deskundigheid en het aanzien van onze artsen in dit
vakgebied. Heel wat patiënten, die niet in het arrondissement Eeklo wonen, komen toch
naar ons ziekenhuis omwille van de renommee van onze orthopedisten.
Spoedgevallendienst: De spoedgevallendienst op onze campus te Eeklo is inderdaad
vaak overbevraagd, ondanks heel wat inspanningen om de drempel te verhogen. Het
ziekenhuis is immers voorstander van een verplichte échelonnering in de gezondheidszorg,
waarbij de patiënt in eerste instantie de huisarts contacteert en deze laatste kan beslissen
of verdere specialistische zorg aangewezen is.

De aantijgingen aan het adres van het ziekenhuis zijn niet gebaseerd of onderbouwd door objectief
cijfermateriaal en bestaan hoofdzakelijk uit gratuite uitspraken. Het bestuur, de directie, de artsen
en alle medewerkers van AZ Alma vertrouwen er dan ook op dat er geen verkeerde informatie meer
wordt verspreid, teneinde onze goede reputatie niet te schaden.
Voor meer informatie kunt u steeds contact opnemen met Mevr. Isabel Hossey, manager PR en
communicatie op het nummer: 050 72 83 32 of op isabel.hossey@azalma.be
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