
Gezondheidsinstellingen Brussel
Bruxelles Institutions de Santé

De essentie

“In 2020 hebben we sprints getrokken om het hoofd te kunnen 
bieden aan de gezondheidscrisis, en een marathon gelopen om 
te blijven inzetten op een kwalitatief gezondheidssysteem”. 

P. Gérard (voorzitter raad van bestuur) en P. Lanssiers (algemeen directeur)

2020
Activiteitenrapport 

Ons uitgebreid activiteitenrapport is beschikbaar op www.gibbis.be
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Onze ambitie 

Sinds zijn oprichting pleit GIBBIS voor het idee dat de 
gezondheidszorg gezien moet worden als een inves-
tering, en niet als een kost.  De wens van GIBBIS 
is om bij te dragen aan de ontwikkeling van een 
zorgsysteem dat het mogelijk maakt om de patiënt 
de juiste zorgen te bieden, op de juiste plaats en het 
juiste moment. Deze visie is gebaseerd op 3 pijlers:  

1. De verhoging van het aantal zorgprofessionals 
aan het bed van de patiënt om kwalitatieve en 
gepersonaliseerde zorg te bieden die aangepast 
is aan de toenemende ernst van de ziektebeelden. 

2. Een budgettaire voorspelbaarheid en inves-
teringen, wat noodzakelijke voorwaarden zijn 
om te investeren in kwaliteit en innovatie. De 
responsabilisering van de spelers op financieel 
niveau is eveneens noodzakelijk om de efficiëntie 
van het systeem te garanderen.

3. Een versoepeld regelgevend kader om de 
middelen op de meest efficiënte manier in te 
zetten, in functie van de kwalitatieve doel-
stellingen, rekening houdend met het speci-
fieke karakter van Brussel. 

De patiënt verzorgen, 
op de juiste plaats en het juiste moment

Meer zorg-
professionals 

aan het bed van 
de patiënt

Budgettaire 
voorspel-
baarheid 

en investeringen

Een versoepeld 
regelgevend 

kader
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Onze leden

 Ô GROEP “GEESTELIJKE GEZONDHEID”

9 Ziekenhuizen
 – Centre Hospitalier Jean 

Titeca
 – Epsylon - AREA+
 – Epsylon - Fond’Roy
 – Epsylon - La Ramée
 – Kliniek Sans Souci

 – Le Bivouac
 – Parhélie
 – Psycho-sociaal centrum 

Sint-Alexius
 – Valisana

5 Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT)
 – Centre 

Hospitalier 
Jean Titeca - 
MSP Quatre 
Saisons

 – Centre 
Hospitalier 
Jean Titeca 
- MSP 
Schweitzer

 – Epsylon MSP 
Trois Arbres

 – MSP Thuis
 – Valisana MSP 

Sanatia

10 Initiatieven van beschut wonen (IBW)
 – CASMMU
 – Entre Autres
 – Epsylon
 – Festina Lente

 – Hubbie
 – Jan de Wachter
 – Mandragora
 – Messidor

 – Nausicaa
 – Primavera

1 Dienst voor geestelijke gezondheidzorg
 – Rivage-den Zaet

4 Iriscare-overeenkomsten
 – La Lice
 – Le Canevas

 – L’Orée
 – Wolvendael

1 Centrum voor de diagnose  
en de behandeling voor kinderen

 – Lerni

 Ô GROEP “ALGEMENE ZIEKENHUIZEN”

7 Ziekenhuizen
 – CHIREC - Kliniek Sint-

Anna / Sint-Remi
 – CHIREC Delta
 – Cliniques universitaires 

Saint-Luc

 – Europa Ziekenhuizen
 – Kliniek Sint-Jan
 – SILVA medical
 – Valisana

 Ô GROEP “RUSTOORDEN EN ANDERE 
VERZORGINGSINSTELLINGEN EN 
-DIENSTEN”

12 Rustoorden (ROB/RVT)
 – Eureka
 – Huize Sint-Monika
 – Les Trois Pommiers
 – L’Olivier
 – Magnolia
 – Malibran
 – Nazareth

 – Onze-Lieve-Vrouw 
Stokkel

 – Zusterkens der Armen
 – Woonzorgcentrum 

Scheutbos
 – Residentie Sint-Anna
 – Sint-Jozef

2 Iriscare-overeenkomsten
 – Centre Belge d’Education Thérapeutique  

pour Infirmes Moteurs Cérébraux (CBIMC)
 – Villa Indigo

1 Thuiszorgvereniging
 – Arémis
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52*
Instellingen

57
Verspreid over meer 
dan 57 locaties te Brussel 

19
In de 19 gemeenten van het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Werknemers

15.000+

Bedden 
en plaatsen

6.500
Medewerkers

12

TOTAAL 1.814.378.247 €

OMZETCIJFER LEDEN GIBBIS*

ZIEKENHUIZEN 1.730.957.645 €

RUSTOORDEN 63.310.140 €

PSYCHIATRISCHE VERZORGINGSTEHUIZEN 7.184.290 €

*meest recente beschikbare cijfers (2019) 

INITIATIEVEN VAN BESCHUT WONEN 6.706.885 €

IRISCARE-OVEREENKOMSTEN 5.292.713 €

VERENIGING VOOR THUISZORG 926.574 €

Onze impact: enkele cijfers

*52 instellingen met daar bovenop een 
ouderenverblijf, een serviceflat en dagver-
zorgingscentra gerelateerd aan een aange-
sloten instelling.
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Onze impact: de mandaten

GIBBIS voert tal van mandaten uit in organisaties, instanties en commissies die verband houden met de 
zorgsector. GIBBIS vertegenwoordigt er zijn leden en verdedigt zowel het algemeen belang van de sector 
als de federatie en, in voorkomend geval, de specifieke belangen van zijn leden. De federatie levert hierbij 
expertise aan en de ervaring van haar leden in het werkveld. In 2020 was GIBBIS aanwezig in meer dan 40 
organen, instanties en commissies. 

 Ô OP FEDERAAL NIVEAU

FOD VOLKSGEZONDHEID
Federale raad voor ziekenhuisvoorzieningen (FRZV) - 
WG zorgpersoneelfonds - ad hoc WG (operatiekwar-
tier, dagziekenhuis, boekhoudkundige instructies, 
enz.) - permanente WG individuele financierings-
dossiers - WG GDPR - WG Pay for Performance 
- Bestuurscomité BMUC - Federale Commissie 
“Rechten van de patiënt” - Overlegorgaan 107 
volwassenen.

RIZIV
Verzekeringscomité - Overeenkomstencommissie 
Algemene ziekenhuizen/VI - Overeenkomsten-
commissie Ziekenhuizen en psychiatrische diensten/
VI - Transversale overeenkomstencommissie voor de 

geestelijke gezondheidszorg - Technische raad voor 
ziekenhuisverpleging - Commissie voor informatie-
verwerking - Profielencommissie (verstrekkingen uit-
gevoerd in de ziekenhuisinrichtingen) - Overlegcomité 
voor eHealth - WG Ereloonsupplementen van Artsen-
Ziekenfondsen - ad hoc WG van Artsen-Ziekenfondsen 
(zeldzame kankers).

FOD WERKGELEGENHEID, ARBEID EN 
SOCIAAL OVERLEG 
Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en 
-diensten (330) - Verstandhoudingscomité van de 
werkgevers - Sociale fondsen.

UNISOC

 Ô OP REGIONAAL EN COMMUNAUTAIR NIVEAU – BRUSSEL

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 
Brussel-Hoofdstad (GGC), Permanente overleg-
commissie niet-dringende ziekenvervoer, Franse 
Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad 
(COCOF), IRISCARE, Brussels overlegplatform voor 

geestelijke gezondheidszorg, BRUSANO, BRUXEO, 
Brupartners, PAQS, Brussels Platform eHealth, 
Associatie in Brussel voor beter evenwicht tijdens 
tewerkstelling (ABBET).
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Maar ook...
Kwaliteit, accreditatie, project “PentaPlus” (opleiding zorgkundigen), gegevensbescherming, sociale 
verkiezingen, biosimilairen, begrotingen 2021, elektronische facturatie in PVT’s, medische hulp-
middelen, eHealth, studie IF-IC geestelijke gezondheidszorg en rustoorden, enz.

Onze impact:  
Enkele voorbeelden van activiteiten in 2020

 Ô GROEP ALGEMENE ZIEKENHUIZEN

 A Beheer gezondheidscrisis

 A Invoering ziekenhuisnetwerken

 A Uitvoering sociale akkoorden

 A Zorgpersoneelfonds

 A Dagziekenhuis

 A Financieringshervorming

 Ô GROEP GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

 A Beheer gezondheidscrisis

 A Hervorming 107 (mobiele 
equipes, ondersteuning 
pilootprojecten)

 A Gedwongen opnames – nood 

aan meer personeel in diensten 
die hiervoor instaan

 A Begrotingsuitvoering 2020, 
invoering nieuwe maatregelen

 A Begroting 2021

 Ô GROEP RUSTOORDEN  
EN ANDERE ZORGINSTELLINGEN

 A Beheer gezondheidscrisis

 A Begrotingsuitvoering 2020, 
invoering nieuwe maatregelen

 A Reconversie van RO-bedden in 
RVT-bedden

 A Denkoefening herziening normen
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Beknopt overzicht van 2020 

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

Januari
Invoering van 
ziekenhuisnetwerken

Februari
Projecten ordonnanties 
om samenwerking 
private en openbare 
ziekenhuizen 
mogelijk te maken

Maart
Begin gezondheidscrisis

April
Regering maakt 1 
miljard euro vrij voor 
de ziekenhuizen om 
de crisis het hoofd 
te kunnen bieden

Mei
GIBBIS lanceert de 
“Welzijnsworkshops” voor 
het personeel van de RO’s/
RVT’s en organiseert zijn 
algemene vergadering

Juni
GIBBIS houdt een 
tevredenheidsenquête 
bij zijn leden

Juli
Federaal sociaal akkoord

Augustus
Bestendiging
zorgpersoneelfonds

September
Reconversie van RO-bedden 
in RVT-bedden

Oktober
Begroting 2021 voor ziekenhuizen, 
groeinorm vastgelegd op 2,5%

November
Ondertekening van 
het federaal sociaal 
akkoord 2020

December
GIBBIS lanceert de 
“Welzijnsworkshops” voor 
het ziekenhuispersoneel 
en hernieuwt zijn raad 
van bestuur. De Iriscare-
begroting voorziet 
4 miljoen euro aan 
nieuwe maatregelen.

Deelname aan 12 werkgroepen met de overheden, permanente ondersteuning van de leden 
(75 updates over de genomen maatregelen, 150 individuele consultaties), studie over de finan-
ciële impact van de gezondheidscrisis, aanvraag premie voor zorgpersoneel, communicaties 
naar breed publiek, overheden, enz. CO

VI
D-

19



Gezondheidsinstellingen Brussel
Bruxelles Institutions de Santé

Meer informatie vindt u in ons 
uitgebreid activiteitenrapport op 
www.gibbis.be Ve
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Prioriteiten voor 2021

Het team 

In 2021 blijft GIBBIS zijn leden en de overheden ondersteunen in de strijd tegen de pandemie. Maar de fede-
ratie zal ook blijven inzetten op de structurele denkoefening in het kader van de verbetering van de gezond-
heidszorg. Het volledige activiteitenrapport, beschikbaar op de website, geeft meer informatie over alle 
verschillende materies die GIBBIS zal behandelen dit jaar.  De voornaamste prioriteiten zijn:  

 A De opvolging van de pandemie

 A Het ziekenhuislandschap en de netwerken 
(rol van de academische ziekenhuizen, geïnte-
greerde zorg)

 A De hervorming van de ziekenhuisfinanciering 
(nomenclatuur, eHealth/EPD, onderfinanciering/
supplementen)

 A Het zorgpersoneelfonds en de aantrekkings-
kracht van het beroep

 A De prioriteit die toegekend moet worden aan de 
geestelijke gezondheidszorg en de hervorming 107

 A De toekomst van de RO’s/RVT’s alsook de her-
ziening van de erkenningsnormen

 A De staatshervorming

Patricia Lanssiers
Algemeen directeur

Christian Dejaer
Directeur 
rustoorden en 
andere/geestelijke 
gezondheidszorg

Marjorie Gobert 
Secretaris-generaal

Dieter Goemaere
Directeur algemene 
ziekenhuizen 
& Chief Economist

Catherine Cancio 
Directieassistente

Céline Dubois 
Administratieve  
medewerkster

Marianne Hiclet  
Administratieve  medewerkster

Mathilde Coëffé
Adviseur-expert, juriste

Aurélie Debouny
Adviseur-expert, juriste

Marion Vossen
Adviseur-expert, sociale betrekkingen

Jean-Didier Ryckaert
Adviseur-expert, economist

Saïda Haddi
Adviseur-expert, economistJU
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Multidisciplinair 
werk

Volg ons ook op Twitter   
(@GIBBIS_asbl_vzw) en LinkedIn


