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Informaticasystemen van Mortsels bedriif beperken hospitaalbezoek
gÍa-GevaeÉ werlct aan
inÍormaticasystemen
die ervoor zorgen dat
klanten minder vaak

moeten terugkeren naar het
ziekenhuis. Door innovatie
wil het bedrijÍ de 3soo
arbeidsplaatsen in Mortsel en
Westerlo zo veel mogeliik
behouden. Maarde '
beurskoers zakt weer weg.

r Vlaams minister-president
Geert Bourgeois (N-VA) kreeg gis-
teren een rondleiding in het
hoofdkantoor van. Agfa-Gevaert
in Mortsel. Daar werken zo'n
3400 mensen.In het dorp Heultje
in Westerlo werken er nog eens
een stuk of honderd. Agfa-Ge-
vaert maakt onder meer drukpla-
ten voor kranten en informatica-
systemen die het doorsturen van
röntgenfoto's tussen ziekenhui-
zen makkelijker maakt.
"In de Verenigde Staten gebrui-

kqn ziekenhuizen ons informati-
casysteem om patiënten zelf fo-
to's te laten doorsturen van een
wonde die ze hebben opgelopen",
zegt Luc Thijs, voorzitter van de
gezondheidsafdeling van Agfa-
Gevaert. "De patiënt kan die foto
doorsturen naar een specialist in
een ziekenhuis, en die specialist
kan de foto dan weer doorsturen
naar een collega-specialist in een
ander ziekenhuis. Alle foto's en
rapporten over de gezondheids-
toestand van de patíënt komen zo
in één elektronisch en beveiligd
dossier terecht. Daardoor gaat er
geen informatie verloren."
Volgens Luc Thijs moeten Ameri-

kanen dankzij Agfa-Gevaert min-
der vaak terugkeren naar het zie-
kenhuis. "Eén op de vljfpatiënten
die in de Verenigde Staten het zie-
kenhuis verlaat, moet binnen de
dertig dagen opnieuwworden op-
genomen. Vaak komt dat door
medische fouten. Die medische
iouten zijn voor zeventig procent

Luc Thijs (tinks) tegt aan Geert Bourgeois uit met welke innovaties
Agfa-Cevaert de Amerikanen verbtijdt. Foro pHoTo NEWs

vaert gaat naar onderzoek en ont-
wikkeling. Dat is veel", zegt Bour-
geois.

Toekomst van het bedrijf
Is het bedrijf, dat in het pre-in-

ternettijdperk grote winsten haal-
de met het onnarikkelen van film-
rolletjes, op de goede weg om een
blijvende topper te worden?
Daarover lopen de meningen uit-

een. Optimisten wijzen op het gi-
gantische beurssucces dat Agfa-
Gevaert in 2015 boekte. De aan-
delenkoers ging in één jaar tijd
met 747 procent omhoog. Voor
het eerst sinds lang was een aan-
deel van Agfa-Gevaert meer dan
5 euro waard. Maar dat kwam ten
dele door geluk. De zilverprijs
was laag. Agfa-Gevaert moetjaar-
lijks zo'n driehonderd ton zilver
aankopen om films voor grafische
en medische toepassingen te ma-
ken. Bovendien was de euro goed-
koop ten opzichte van de dollar,
waardoor de producten van Agfa-
Gevaert goedkoop werden voor
de Amerikanen.
"De lage grondstoffenprijzen en

de goedkope euro zullen ook in
2016 blijven bestaan. Maar de
aandelenkoers van Agfa-Gevaert
is intussen van 5 euró naar 3,77
euro teruggezakf', zegt Tom Si-
monts, beleggingsspecialist van
KBC Securities. 'Agfa-Gevaert is
geen snoepje voor beleggers. Als

de ziekenhuizen
rneer informati-
casystemen ko-
p€fl, kan het
toch nog slecht
gaan met Agfa-
Gevaert omdat
de grafische in-
dustrie minder
drukplaten be-
stelt. Bovendien
torst het bedrijf

jaarlijkse pensioenlasten van
110 miljoen zuro voor ex-werkne-
mers in Duitsland."
Er is ook nog steeds sociale on-

rust. "De problemen die we met
de 24 urenstaking in november
vorig jaar hebben aangekaart,
zijn niet opgelost'', zegt Yves Van
Antwerpen van de vakbond ACV.
"Er is ook nood aan een duidelijke
toekomsMsie. Wij willen terug
een bedrijf met een sociaal hart."
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Omzet 2014: 2,6 migurd a ao
5O% Grafische systemen
(printers, inkten, drukplaten)
4)o/olnÍormaticasystemenvoorgezondheidszorg
7Zo Films voor materialenondeaoek

-3400 werknemers in Mortsel, 120 werknemers
in Heultje (Westerlo)

-Actief in 40 landen

het gevolg van communicatiefou-
ten. Onze informaticasystemen
zorgen er voor dat er minder
communicatiefouten zijn."
Agfa-Gevaert verkoopt de tech-

nologie ook aan Belgische zieken-
huizen.
Geert Bourgeois was blij met de

innovaties die Agfa-Gevaert voor-
stelde. "Meer dan negen procent
van de inkomsten van Agfa-Ge-


