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Vooraan

juiste keuze’, klinkt het in het specialisten-
comité dat de ziekenhuizen bijstaat. Nu is 
er minder achterstand qua scans.

Nog opmerkelijk: het aantal vroeg-
geboortes bleef opvallend laag. Dat zou te 
maken hebben met het feit dat door de 
coronamaatregelen minder zwangere 
vrouwen infecties hebben opgelopen. In-
fecties zijn een bekende oorzaak voor 
vroeg geboortes. 

Bij de essentiële ingrepen valt de achter-
stand op in bypassoperaties aan het hart. 
De achterstand was eind december 2020 
opgelopen tot 15 procent van het verwach-
te aantal - normaal zijn er 3.000 bypassen 
per jaar. ‘Deze zware ingrepen zijn extra 
moeilijk in te halen. Er is nood aan inten-
sieve zorg, terwijl de druk op intensieve 
zorg bovengemiddeld blijft, en aan 
ECMO-toestellen (hart-longmachines, red.)’, 
luidt het. 

Bij de niet-essentiële chirurgie is de ver-
wachting dat een aanzienlijke achterstand 
is opgebouwd voor heupprothesen en 
cataractoperaties. Dat laatste is een aan-
dachtspunt voor het Hospital & Transport 
Surge Capacity Commi� ee, zoals de exper-
tengroep offi  cieel heet. Jaarlijks zijn er 
ruim 125.000 ingrepen voor de oogaan-
doening. Eind december was er bijna een 

‘De massieve impact van 
Covid-19 en de terug-
houdendheid van pati-
enten om naar het zie-
kenhuis te komen leid-
den tot een aanzien-

lijke reductie van de essentiële zorg’, staat 
in een audit door een team experts van 
de overheidsdienst Volksgezondheid, de 
ziekteverzekering RIZIV en het Genees-
middelen agentschap. De Tijd kon het do-
cument inkijken. ‘In de eerste golf werd 
52 procent uitgevoerd tegenover 2019, in 
golf twee 71 procent. Bij de als niet-essen-
tieel ingescha� e zorg zien we een afbouw 
van 95,4 procent in golf één, terwijl dat in 
de tweede golf 64 procent was.’

De cijfers zijn gebaseerd op de facturen 
voor geleverde prestaties door de zieken-
huizen. Er is ook een oplijsting gemaakt 
van welke chirurgische ingrepen als essen-
tieel, niet-essentieel of als een mix van bei-
de worden beschouwd. Er is uiteraard een 
grijze zone. De conclusies van de audit zijn 
gedeeld met de overheidsmanagers die de 
gezondheidscrisis in onze ziekenhuizen 
helpen te beheren, maar zijn nog niet pu-
bliek gemaakt.

Dat er verschillen zijn tussen de eerste 
golf (van maart tot en met juni 2020) en de 
tweede (september tot februari 2021) is 
niet onverwacht. De ziekenhuizen kregen 
in golf één de vraag van de overheid 
niet-essentiële zorg uit te stellen om de in-
tensieve zorg te ontlasten. In golf twee was 
het de bedoeling zo veel mogelijk niet-es-
sentiële zorg te laten doorgaan, zolang dat 
geen negatieve impact had op de capa-
citeit op intensieve zorg voor corona-
patiënten.

Weinig vroeggeboortes
De audit bevat ook opvallende andere vast-
stellingen. Zo bleef het aantal MR-scans 
van ledematen op een relatief hoog peil. 
Die kunnen moeilijk als een puur essen-
tiële behandeling worden gezien. Maar de 
experts ontdekten dat de ziekenhuizen 
proactief aan de slag gingen. De inzet van 
de machines en het personeel errond nam 
geen capaciteit weg van de intensievezorg-
afdelingen. Dus besloten de ziekenhuizen 
ermee voort te doen. ‘Dat blijkt achteraf de 

Helft dringende zorg uitgesteld 
in eerste coronagolf
De dringendste zorg in 
de ziekenhuizen is 
tijdens de tweede co-
ronagolf meer op peil 
gebleven dan tijdens 
de eerste. Dat blijkt uit 
een nieuwe analyse 
door een team experts 
van verschillende 
overheidsdiensten.

De essentie
 > De helft van de dringende zorg 

in de Belgische ziekenhuizen is 
uitgesteld tijdens de eerste 
coronagolf. Dat blijkt uit een 
nieuwe ana lyse van over-
heidsexperts die De Tijd kon 
inkijken. 

 > In de tweede golf werden fors 
minder essentiële en niet-essen-
tiële ingrepen uitgesteld. 

 > Het is wachten op de resultaten 
van de analyse van de derde 
golf voor veel te zeggen valt 
over de totale opgelopen ach-
terstand. Maar de experts schat-
ten dat de achterstand binnen 
1,5 à 2 jaar inhalen binnen de 
mogelijkheden ligt. 

Alle achterstand binnen 
1,5 tot 2 jaar inhalen moet 
binnen de mogelijkheden 
liggen.
Adviescomité dat de ziekenhuizen 
bijstaat

DRIES BERVOET

Cruciaal is de impact van corona op de kankerbehandelingen en -statistieken. Het echte e� ect zullen we pas over een à twee jaar zien, luidt het. 

kwart minder ingrepen uitgevoerd dan 
verwacht. Omdat cataract behandelbaar is, 
betekent achterstand in de operaties een 
groot socio-economisch verlies omdat de 
terugkeer van patiënten als productieve 
leden van onze samenleving langer wordt 
uitgesteld.

Cruciaal is de impact van corona op 
kankerbehandelingen. Ook al zijn de ge-
starte behandelingen blijven doorgaan, 
het is moeilijk in te scha� en hoeveel kan-
kerdiagnoses minder gesteld zijn dan in 
normale tijden, geven de experts aan. De 
audit vermeldt geen Belgisch cijfer en ver-
wijst enkel naar Nederland. In juni kwam 
de Stichting Kankerregister wel met een 
studie die concludeerde dat er in 2020 
6 procent minder - of 4.000 in totaal - min-
der kankerdiagnoses waren dan in 2019. 

‘Het echte eff ect zullen we pas over één à 
twee jaar zien in de kankerstatistieken’, 
luidt het.

Inhaalbeweging
Wat betekent dat allemaal voor onze ge-
zondheidszorg? In de audit staat een inte-
ressant cijfer over de inhaalbeweging die 
na de eerste golf in september vorig jaar is 
gebeurd. ‘In september 2020 zijn 7,5 pro-
cent meer niet-essentiële, 4,8 procent meer 
gemengde en 3,8 procent meer essentiële 
zorgprestaties verricht dan verwacht.’ 

Omdat de ziekenhuizen toen snel 
een tweede en derde coronapiek te verwer-
ken kregen - die tot afgelopen voorjaar 
duurde - moest weer meer aandacht naar 
corona patiënten gaan. De analyse van de 
derde golf loopt nog. Het is wachten op de 
resultaten van die oefening voor veel te 
zeggen valt over de totale opgelopen ach-
terstand.

De situatie in september vorig jaar geeft 
aan dat 5 à 10 procent meer behandelin-
gen binnen de mogelijkheden van de zie-
kenhuizen liggen om zorg in te halen. 
Dat zou betekenen dat alle achterstand 
binnen 1,5 tot 2 jaar inhalen binnen de mo-
gelijkheden moet liggen, wordt de analyse 
gemaakt.

‘De gerechtelijke achterstand bij het 
hof van beroep van Brussel heeft de 
jongste decennia ernstige proporties 
aangenomen’, zegt procureur-gene-
raal Johan Delmulle. ‘Die achter-
stand is het markantst in de econo-

De Brusselse federale gerechtelij-
ke politie (FGP) zal niet meer
alle fi nancieel-economische en 
fi scale misdrijven onderzoeken. 
Er staan landelijk 638 vacatures 
open bij de FGP, vooral voor
gespecialiseerde speurders. Op 
ruim de helft komt geen reactie.

‘Brusselse gerechtelijke politie onderzoekt niet meer alle fi nanciële misdrijven’
Het aantal gespecia-
liseerde speurders
bedroeg in 2002 
131. In januari 2014
waren het er 103,
en vandaag nog 87.

JOHAN DELMULLE
PROCUREUR-GENERAAL

STÉPHANIE ROMANS

mische-fi nanciële en fi scale crimina-
liteit. De behandelingster mij nen in 
beroep zijn er extreem lang. Dat 
creëert een demotiverend gevoel van 
vechten tegen de bierkaai.’

De procureur-generaal heeft 
daarom beslist om de gespecialiseer-
de speurders van de FPG minder 
dossiers te laten onderzoeken. ‘Het 
opstarten en voeren van onderzoe-
ken in economische-fi nanciële en 
fi scale dossiers zal in het gerechtelijk 
arrondissement Brussel voortaan op 
zeer gecontroleerde en gecoör-
dineerde wijze gebeuren.’

De FGP heeft te weinig recher-
cheurs om alle zaken te onderzoe-

ken. ‘Het aantal gespecialiseerde 
speurders bedroeg in 2002 131. In 
januari 2014 waren dat er nog 
103 en vandaag 87. Het College van 
procureurs-generaal heeft al her-
haaldelijk de alarmklok geluid. Ik 
zie geen vooruitgang op het terrein, 
integendeel.’ Er zijn landelijk 
638 vacatures opengezet, klinkt het 
bij Justitie, maar op 359 kwam nog 
geen reactie. Dat komt omdat de 
politie vooral op zoek is naar gespe-
cialiseerde profi elen, die door de 
krapte op de arbeidsmarkt moeilijk 
te vinden zijn.

De Brusselse FGP gaat werken 
met een wegingscommissie, die de 

dossiers zal toetsen aan de nationa-
le prioriteiten van de gerechtelijke
politie. Daarnaast kijkt de commis-
sie naar de impact van feiten op 
Brussel of de link met drugs in Brus-

sel. Zaken krijgen dan een prio-
riteitsscore. Die met een lage prio-
riteit worden niet door de gespe-
cialiseerde FGP onderzocht.

Minister van Justitie Vincent Van 
Quickenborne (Open VLD) is zich 
bewust van het probleem. Hij heeft 
begrip voor de beslissing van de 
procureur-generaal. ‘We werken 
samen met Binnenlandse Zaken aan 
een oplossing voor het tekort aan 
speurders.’ De minister belooft het 
hof van beroep extra personeel - on-
der wie 15 magistraten, 14 griffi  ers 
en 10 assistenten - om de achter-
standen in de rechtbank weg te 
werken.
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