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De Brusselse openbare en private ziekenhuizen bundelen hun krachten binnen GIBBIS om een
kwalitatief zorgsysteem te verdedigen dat toegankelijk is voor iedereen.

Sinds zijn oprichting in 2017 vertegenwoordigt GIBBIS de private socialprofitsector van de
zorginstellingen in Brussel. Op 1 juli 2022 zullen 6 Brusselse ziekenhuizen, waaronder 5 uit de
openbare sector, tot de federatie toetreden. Met deze versterkte representativiteit zal GIBBIS
voorstellen blijven doen om een kwalitatief en toegankelijk zorgsysteem te verdedigen, in het
bijzonder in Brussel. Guy Vanhengel wordt de nieuwe voorzitter van het bestuursorgaan van
GIBBIS.
Het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Erasmus Ziekenhuis, het Universitair Kinderziekenhuis
Koningin Fabiola, het Instituut Jules Bordet en de Iris Ziekenhuizen Zuid hebben ervoor gekozen zich
aan te sluiten bij GIBBIS om samen te werken aan een gezondheidszorgsysteem waarin de patiënt
toegang heeft tot kwalitatieve zorgen, op de juiste plaats en op het juiste moment. GIBBIS
vertegenwoordigt ook Brusselse zorginstellingen in de sector van de geestelijke gezondheidszorg
alsook rustoorden en andere zorginstellingen.
Alle leden van deze uitgebreide federatie delen dezelfde ambities: de zorgkwaliteit, het autonome
beheer en de autonome toewijzing van middelen voor de verschillende actoren in de
gezondheidszorg, de therapeutische vrijheid en de responsabilisering van de actoren in de sector
alsook de keuzevrijheid van de patiënt en de gelijke toegang tot de zorg.
Dankzij de komst van deze 6 nieuwe leden versterkt GIBBIS zijn representativiteit, in het bijzonder
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan het specifieke karakter goed gekend is. De federatie
vertegenwoordigt nu 67 instellingen, goed voor meer dan 29.000 werknemers. Haar leden bezitten
90% van de bedden in de algemene ziekenhuizen en 92% van de bedden in de geestelijke
gezondheidszorg in Brussel. En de doelstelling op lange termijn van GIBBIS is om nog meer
zorginstellingen te verenigen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ziekenhuizen, maar ook
ambulante diensten, instellingen voor bejaarden, enz.).
Vanaf 1 juli 2022 zal Dr. Patrick Gérard het voorzitterschap van het bestuursorgaan van GIBBIS
overdragen aan Guy Vanhengel, die gedurende meer dan 20 jaar Brusselse minister is geweest en
onder meer verantwoordelijk was voor gezondheid. "Ik ben zeer verheugd het bestuursorgaan van
GIBBIS te mogen voorzitten, waarmee ik veel kenmerken deel, zoals zijn pluralistisch en Brussels
karakter en zijn bereidheid om met alle spelers in de sector samen te werken. Het is een spannende

taak, want er liggen grote uitdagingen in het verschiet voor de zorgsector, zeker in Brussel: een
nieuwe verdeling van de bevoegdheden inzake gezondheid, zoals voorzien in het regeerakkoord, de
hervorming van de ziekenhuisfinanciering, de toenemende noden inzake geestelijke
gezondheidszorg, de uitvoering van het Brussels non-profitakkoord, om er maar een paar te
noemen," aldus Guy Vanhengel.
Patricia Lanssiers, algemeen directeur van GIBBIS concludeert : "Ik wil dr. Patrick Gérard hartelijk
danken onder wiens voorzitterschap wij onze standpunten in meer dan 40 organen in de zorgsector
hebben toegelicht, onze leden hebben geadviseerd, de COVID-19-crisis hebben doorstaan, maar ook
de toenadering tot de openbare ziekenhuizen en het Erasmusziekenhuis hebben voorbereid. Hij heeft
een koers uitgezet die wij nu met onze nieuwe leden en onze nieuwe voorzitter van het
bestuursorgaan verder zullen volgen”.
Het ondervoorzitterschap is verder verzekerd door dr. Philippe El Haddad die GIBBIS zal blijven
ondersteunen als ondervoorzitter van de vzw.
GIBBIS (www.gibbis.be) is de pluralistische werkgeverskoepel van de openbare en private social
profit gezondheidsinstellingen van Brussel. Ze vertegenwoordigt 67 instellingen (voornamelijk
ziekenhuizen, psychiatrische instellingen en rustoorden), verspreid over meer dan 79 sites
gelegen in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wie is Guy Vanhengel, de nieuwe voorzitter van het bestuursorgaan van GIBBIS?
Guy Vanhengel, geboren in Brussel in 1958, begon zijn carrière als leraar aan de Stad Brussel. Hij
kwam echter al snel terecht in de politieke wereld binnen de PVV (die later de Open VLD werd),
eerst als woordvoerder van Annemie Neyts (1982-1984), staatssecretaris voor het Brussels Gewest,
en vervolgens van Guy Verhofstadt, die hij van de PVV (1984-1985) naar de federale regering (19851988) volgde. Daarna was hij woordvoerder van Patrick Dewael, minister van Cultuur (1988-1989)
en van de PVV (1989-1995). In 1989 werd hij lid van de gemeenteraad van Evere, waar hij nog steeds
zetelt.
Hij werd in 1995 voor het eerst in het Brussels Parlement verkozen en heeft daar tot op heden
vrijwel onafgebroken gezeteld.
In 2000 werd hij de Brusselse minister van Financiën en Begroting. In 2002-2003 combineerde hij
deze functie met die van minister van Sport en Brusselse Aangelegenheden in de Vlaamse regering.
In 2009 trad hij toe tot de federale regering en werd vice-eersteminister en minister van Begroting.
Hij is de enige verkozene die in alle drie de bestuursorganen gezeteld heeft.
In 2011 keerde hij terug naar de Brusselse regering, waar hij tot 2019 op post is gebleven en onder
meer verantwoordelijk was voor gezondheid.
In april 2022 kondigde hij aan dat hij zich in 2024 niet herkiesbaar zou stellen, om plaats te maken
voor de nieuwe generatie.
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