
TOESPRAAK VAN MINISTER VANHENGEL TER GELEGENHEID VAN DE 
INHULIDIGING TWEEDE FAZE BRUGMANN - 12 september te 11.00 u. 

 
Dames en Heren, 
 
Het is met een groot genoegen dat ik vandaag de inhuldiging bijwoon van de tweede fase 
van de nieuwbouw van het Brugmannziekenhuis. Met deze tweede fase is de vernieuwing 
van het gebouwenpark van het Brugmannziekenhuis voltooid. 
 
De Brusselse regering heeft hiervoor de nodige middelen voorzien. Ze put daarvoor uit 
het budget van de Gemeenschappelijke 
Gemeenschapscommissie, aangevuld met gewestelijke dotaties. 
Het is de bedoeling om ervoor te zorgen dat uw ziekenhuis kan beantwoorden aan de 
hedendaagse technologische evoluties op medisch vlak, evenals aan de verwachtingen 
van de patiënten die meer comfort eisen. Dit alles gebeurt in functie van een goede 
gezondheidszorg. 
 
In 1998 is het ambitieuze plan voor de vernieuwing van het gebouwenpark van de 
Brusselse ziekenhuizen gestart. 
 
Ook de infrastructuur van veel andere Irisziekenhuizen is grondig vernieuwd. Nog einde 
2005 zijn principiële akkoorden gesloten voor de voltooiing van Etterbeek-Elsene, 
Molière Longchamp, Sint-Pieter en Huderf. 
In de komende jaren willen we vooreerst alle lopende werven tot een goed einde te 
brengen. Wij zullen erover waken dat de nodige middeler in onze begrotingen 
ingeschreven worden en dat alle engagementen nagekomen worden. Zoals in het verleden 
zal deze bekommernis over de verschillende sectoren heen moeten gerealiseerd worden. 
 
De uiteindelijke doelstelling van ons gezondheidszorgsysteem en van de middelen die wij 
hiervoor voorzien, is zoveel mogelijk aan de behoeften van de bevolking tegemoet te 
komen. Dat zal zich ook vertalen door bijsturing van een eerder aanbodgericht naar een 
vraaggericht beleid. Hiermee kom ik enigszins op het terrein van de federale Minister 
Demotte. U weet dat hij nieuwe concepten voorbereidt, gekend ais "zorgbassins", die ook 
in Brussel ingang zullen moeten vinden. Ik kan u meedelen dat ik er met mijn collega, 
Benoît Cerexhe, op aandring om zo snel mogelijk bij de voorbereiding hiervan te worden 
betrokken in een werkgroep van de Interministeriële Conferentie. Het zal ook belangrijk 
zijn om met de sector zelf deze toekomstige oriënteringen te kunnen bespreken. 
 
Ik wens u veel sucees. Sta me toe dat ik alle instanties en personen erkentelijk ben die 
zich dagelijks in het Brugmannziekenhuis inzetten. Ik denk daarbij aan de dokters, 
verpleegkundigen en verzorgers die de patiënten in het ziekenhuis opvangen. 
 
Wij rekenen mede op uw inzet voor een gezond beheer zodat de toekomstige 
gezondheidszorg in Brussel gevrijwaard kan worden. Ik dank u voor uw aandacht. 


