A480: verslag van het AB VV van de vergadering met de werkgever op
8 januari 2018
Aanwezig:

werkgever: mevr. Vanschoenwinkel, dhr. Van Raes
ABVV: mervr. De Meyst, mevr. Cauwel, dhr. Van Esch

De heer Van Esch verwijst naar het schrijven van het ABVV van donderdag 21 december
2017. Hij vraagt meer uitleg over de aangehaalde feiten.
Mevrouw Vanschoenwinkel geeft volgende toelichting:
-

het is al het tweede jaar dat de dienst A480 sluit
de dienst A490 gaat dan ook dicht
momenteel zijn er twee FTE’s te kort
tegen het paasverlof worden dat 5 FTE’s
momenteel is het ziekenhuis naar verpleegkundigen op zoek
de dienst werd heropend met 11 bedden, 9 blijven er gesloten
de heropening met slechts 11 bedden is gebeurd in functie van de
personeelsbezetting op de dienst en de veiligheid van de patiënt en het personeel

Mevrouw Cauwel stelt dat er steeds gesteld wordt dat er niet voldoende aanbod van
patiënten is voor de dienst en vraagt zich af waarom uro patiënten dan toch op andere
diensten worden gehospitaliseerd.
Mevrouw Vanschoenwinkel antwoordt dat dat in principe mogelijk is. In het weekend
worden ook bedden gesloten op de dienst A410 omdat het er te druk is. Nochtans is daar
geen personeelstekort.
De heer Van Esch wijst er op dat hem gemeld wer dat er tegen februari reeds een tekort is
van 5 FTE’s en niet tegen het paasverlof.
Mevrouw Vanschoenwinkel antwoordt dat dat mogelijk is, het juiste tijdschema kent ze niet.
Mevrouw De Meyst stelt dat het zeer verontrustend is dat er op deze dienst bedden
gesloten worden. Voor heel wat van deze patiënten gelden er immers speciale protocols
waar heel wat verplegenden niet van op de hoogte zijn. Verpleegkundigen van de andere
diensten vragen regelmatig uitleg aan de kinesisten over de te volgen protocols. Dat is de
wereld op zijn kop.
De heer Van Esch stelt dat de toestand in het ziekenhuis zeer explosief is door het niet
vervangen van de afwezige werknemers en de werknemers die het ziekenhuis verlaten
hebben.
Mevrouw Vanschoenwinkel antwoordt dat zij zeer goed voelt wat de temperatuur in het
ziekenhuis is. De werkgever probeert een oplossing te vinden. Heel wat verpleegkundigen

vragen zich af waar het ziekenhuis naartoe gaat. Het ziekenhuis zit in een besparingsronde,
er moet daar ook rekening mee gehouden worden.
De heer Van Esch stelt dat hij niet begrijpt waarom de verpleegkundigen van A480 bij de
sluiting als vliegende werden ingezet.
Mevrouw Vanschoenwinkel antwoordt dat de verpleegkundigen van A480 nooit als
vliegende werden ingezet. De verplegenden in het algemeen moeten er wel rekening mee
houden dat ‘vliegende verpleegkundigen’ in de toekomst de norm zullen worden. Dat wordt
gestimuleerd door de maatregelen van de overheid.
De heer Van Esch vraagt waarom dan twee zwangere verpleegkundigen eind vorig jaar
tijdens hun verlof werden opgeroepen om mee te draaien in de verpleegkundige equipe.
Mevrouw Vanschoenwinkel stelt dat er inderdaad twee jonge verpleegkundigen werden
gecontacteerd, maar zij zijn niet gekomen. Zij was er niet van op de hoogte dat de twee
verpleegkundigen zwanger waren.
Mevrouw Cauwel betwijfelt dat, bij het begin van de zwangerschap wordt er toch een attest
van de behandelende arts aan de werkgever afgegeven.
De heer Van Raes stelt dat het probleem structureel moet bekeken worden.
Mevrouw De Meyst wijst er op dat de dienst A480 een zware dienst is.
Mevrouw Vanschoenwinkel stelt dat er voor de sluiting naar de patiënten werd gekeken.
De heer Van Esch wijst er op dat de druk op de verpleegkundigen in het ziekenhuis
onverantwoord hoog wordt door het niet vervangen van de langdurige afwezigheden.
De heer Van Raes antwoordt dat niettegenstaan de aanwervingsstop er toch
verpleegkundigen worden aangeworven.
De heer Van Esch stelt dat er in september in de ondernemingsraad door de werkever werd
meegedeeld dat er toen reeds 130 werknemers werden aangeworven boven het bestaande
kader. Waar werden die werknemers dan tewerkgesteld? Toch niet daar waar er zich acute
problemen stellen.
De heer Van Raes antwoordt dat die 130 personen uit 1/3 artsen, 1/3 verpleegkundigen en
1/3 ondersteunende diensten betreft.
De heer Van Esch vraagt wat er aan de verpleegkundigen gaat gezegd worden op woensdag
24 januari 2018.
Mevr Van schoenwinkel antwoordt dat er gaat gezegd worden dat de defintieve sluiting van
de dienst niet aan de orde is. Er zal een stand van zaken gegeven worden en er zal uitgelegd
worden waarom de de opnames beperkt worden.

Mevrouw De Mesy herhaalt dat zij het erg vindt dat zo een belangrijke dienst in het
ziekenhuis moet sluiten.
Mevrouw Vanschoenwinkel antwoordt dat er geen enkele patiënt geweigerd werd.
Mevrouw Cauwel vraagt waarom patiënten overal in het ziekenhuis gelegd wordt
onafhankelijk van het medisch probleem.
Mevrouw Vanschoenwinkel antwoordt dat de patiënten steeds geriatischer en complexer
worden. Het gaat dikwijls om verschillende aandoeningenen het heeft dus relatief weinig
belang waar zij gehospitaliseerd worden. Verplegenden zullen hierdoor multidisciplinairder
moeten worden.
Mevrouw Vanschoenwinkel stelt dat ook in de polikliniek de patiënten populatie wijzigt. De
patiënten worden ook daar steeds ouder. Sommigen zouden best in een bed liggen. De
dienst heelkunde zal door de gewijzigde subsidiëring zowiezo moeten afbouwen.
De heer Van Raes stelt dat de aanwervingsstop voor de verpleegkundigen voor een stuk
omzeild wordt. Daarnaast zal de hospitalisatie van de patIiënten ander moeten worden
georganiseerd.

