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Door de afbouw van de coronasteun dreigen ziekenhuizen in de rode cijfers te komen. © ANP 

Financiën ziekenhuis 
Rivierenland onvoldoende, drie 
ziekenhuizen houden hoofd net 
boven water: ‘Risico op tekorten 
en rode cijfers’ 

Ziekenhuizen in de regio hebben grote moeite hun financiën op orde 

te houden. Ziekenhuis Rivierenland in Tiel scoort een vijf bij de 

financiële ‘stresstest’ over 2021 van accountantskantoor BDO, maar 

zegt zelf dat het goed gaat. Een zesje is er voor Gelderse Vallei in Ede, 

het CWZ in Nijmegen en het Boxmeerse Maasziekenhuis. 
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Het Maasziekenhuis heeft in het verleden al veel vaker moeite gehad om 
het hoofd boven water te houden, maar leek het de laatste tijd financieel 
beter te doen. 
 
Rijnstate in Arnhem, Slingeland in Doetinchem en SKB in Winterswijk 
scoren veel beter en krijgen een acht voor de financiën. 
 

Rivierenland scoorde vorig jaar nog wel net een voldoende – een zes – 

maar komt nu uit op een vijf. Volgens een woordvoerder is het ziekenhuis 

echter nog steeds ‘een financieel gezond bedrijf’. ,,Wat in het rapport niet 

duidelijk wordt, is dat we als ziekenhuis twee jaar heel hard gewerkt 

hebben, en veel coronapatiënten hebben opgevangen, verhoudingsgewijs 

meer dan andere ziekenhuizen in de regio. Dat heeft inderdaad onze 

resultaten gedrukt, want we konden daardoor geen andere patiënten zien. 

Dit hebben we juist kunnen doen, omdat we financieel gezond zijn.” 

Dat er veel meer schuld is opgebouwd, volgens de jaarrekening meer dan 

20 miljoen euro extra, komt volgens de woordvoerder omdat het ziekenhuis 

bezig is met nieuwbouw. Dat de banken daar geld voor lenen, ‘is juist een 

teken dat het goed gaat met het ziekenhuis’. 

Elk jaar zet BDO de financiële prestaties van de ruim zestig algemene 

ziekenhuizen in Nederland op een rijtje. De al bestaande problemen in de 

ziekenhuizen zijn in 2021 verergerd, stelt BDO. Zonder coronasteun van de 

overheid zou een aantal ziekenhuizen failliet zijn gegaan. 

Stijgende kosten voor personeel 

De komende tijd moeten ze op eigen kracht verder terwijl de problemen 

zich opstapelen: de zorgvraag neemt toe, de kosten stijgen door inflatie en 

door inhuur van personeel. ,,Het risico op tekorten en rode cijfers dreigt”, 

voorspelt het bureau. 

 

Op de ranglijst, die wordt aangevoerd door het Martiniziekenhuis in 

Groningen, staat Rijnstate op plek 15, SKB op 26 en Slingeland op 27. De 

laagste noteringen van de ziekenhuizen uit onze regio op de ranglijst met 

63 plaatsen hebben het Maasziekenhuis (plek 50), het CWZ (plek 51) en 



Rivierenland (plek 56). 

 

Met name de lage notering van het Maasziekenhuis is opvallend: dat 

ziekenhuis had in 2019 nog een miljoeneninjectie van het Rijk nodig om te 

kunnen blijven bestaan en was in 2020 opgeklommen naar plaats 15 op de 

lijst van BDO. ,,We zijn er trots op dat we na een uitdagend coronajaar nog 

steeds positieve cijfers realiseren”, is wat een woordvoerder van het 

ziekenhuis erover wil zeggen. ,,Onze zorg is tijdens de coronatijd goed 

gecontinueerd waardoor weinig zorg voor inwoners is uitgesteld. Wij kijken 

positief naar de toekomst. Dit neemt niet weg dat er natuurlijk ook 

uitdagingen zijn, zoals bijvoorbeeld sterk stijgende energieprijzen. Deze 

risico’s houden ook andere ziekenhuizen bezig.” 

Nooit gezien 

Dat is in ieder geval zo bij het CWZ. Het ziekenhuis zegt een gezonde 

balans te hebben, maar ziet het financieel resultaat al jaren dalen. ,,Door 

met name coronabijdragen vanuit het Rijk zullen we ook dit jaar nog met 

zwarte cijfers afsluiten”, stelt een woordvoerder. ,,Om toekomstige 

investeringen in huisvesting en ICT te kunnen betalen, zullen we het 

resultaat moeten verbeteren. Dit in een markt met inflatiecijfers voor onder 

meer bouw en energie die velen van ons nooit hebben gezien.” 

De andere ziekenhuizen in de regio, zoals het Radboudumc en de Sint 

Maartenskliniek, zijn niet opgenomen in de ranglijst, omdat die niet bij de 

algemene ziekenhuizen horen. 

 


