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Een
omarmingheer
die ongeveer
Hooggeachte
Bruins, het hele ziekenhuiscomplex omvatte, verhalen van tussen de 2000 en
3000 aanwezigen over hun ziekenhuis, een indrukwekkende, ontroerende saamhorigheid. Op zondag
25 november jl. kende Lelystad een van de grootste maatschappelijke acties uit haar geschiedenis.
Een omarming die ongeveer het hele ziekenhuiscomplex omvatte, verhalen van tussen de 2000 en
N.a.v. de recente ontwikkelingen rond het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen ontstond er
3000 aanwezigen over hun ziekenhuis, een indrukwekkende, ontroerende saamhorigheid. Op zondag
veel maatschappelijke onrust. Onlangs bereikten de curator en St. Jansdal dan wel overeenstemming
25 november jl. kende Lelystad een van de grootste maatschappelijke acties uit haar geschiedenis.
over het voortzetten van poliklinische zorg en beperkte Spoedeisende hulp, maar van een volwaardig
N.a.v. de recente ontwikkelingen rond het faillissement van de IJsselmeerziekenhuizen ontstond er
ziekenhuis, gericht op een verzorgingsgebied van 140.000 – 160.000 mensen is daarin geen sprake.
veel maatschappelijke onrust. Onlangs bereikten de curator en St. Jansdal dan wel overeenstemming
Er wordt weliswaar gezinspeeld op mogelijke ontwikkelingen in de toekomst (als evt. de bevolking
over het voortzetten van poliklinische zorg en beperkte Spoedeisende hulp, maar van een volwaardig
sterk groeit en de situatie verandert …..), maar van een gericht traject, om daar gezamenlijk invulling
ziekenhuis, gericht op een verzorgingsgebied van 140.000 – 160.000 mensen is daarin geen sprake.
aan te gaan geven is geen sprake.
Er wordt weliswaar gezinspeeld op mogelijke ontwikkelingen in de toekomst (als evt. de bevolking
sterk groeit en de situatie verandert …..), maar van een gericht traject, om daar gezamenlijk invulling
Het was voor de gemeenteraad van Lelystad aanleiding om een manifestatie te organiseren met drie
aan te gaan geven is geen sprake.
doelen:
1. Als (regionale) samenleving ons gevoel te uiten en te tonen dat ziekenhuiszorg om mensen gaat;
Het was voor de gemeenteraad van Lelystad aanleiding om een manifestatie te organiseren met drie
2. De zorgverleners en hun ondersteuners in deze moeilijke tijden een hart onder de riem te steken;
doelen:
3. Duidelijk te maken dat Lelystad en omgeving een volwaardig ziekenhuis verdient, dus met
1. Als (regionale) samenleving ons gevoel te uiten en te tonen dat ziekenhuiszorg om mensen gaat;
volledige spoedeisende hulp, operatiekamers, bedden voor 1 – 3 dagen en acute verloskunde.
2. De zorgverleners en hun ondersteuners in deze moeilijke tijden een hart onder de riem te steken;
Naast een voor ons hartverwarmend groot aantal inwoners gaven ook de burgemeester van Dronten,
3. Duidelijk te maken dat Lelystad en omgeving een volwaardig ziekenhuis verdient, dus met
de locoburgemeester van Noordoostpolder, de commissaris van de Koning, wethouders,
volledige spoedeisende hulp, operatiekamers, bedden voor 1 – 3 dagen en acute verloskunde.
gedeputeerden, raads- en statenleden uit de regio gehoor aan onze oproep. Ook de gemeente Urk liet
Naast een voor ons hartverwarmend groot aantal inwoners gaven ook de burgemeester van Dronten,
weten de oproep te steunen. Zo gaven we een krachtig signaal af, waaraan u als betrokkene en/of
de locoburgemeester van Noordoostpolder, de commissaris van de Koning, wethouders,
beslisser in onze ogen niet voorbij kunt gaan.
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weten de oproep te steunen. Zo gaven we een krachtig signaal af, waaraan u als betrokkene en/of
Wij begrijpen heel goed dat het na de ontstane situatie niet gemakkelijk is
beslisser in onze ogen niet voorbij kunt gaan.
om weer tot een volwaardige ziekenhuisvoorziening voor Lelystad en
omgeving te komen. Goede zorg kan niet alleen gemeten worden aan de
Wij begrijpen heel goed dat het na de ontstane situatie niet gemakkelijk is
hand van aanrijtijden van de ambulance. Dat mag de letter van de wet zijn,
om weer tot een volwaardige ziekenhuisvoorziening voor Lelystad en
maar goede zorg is vóór alles een voor onze inwoners bereikbare zorg,
omgeving te komen. Goede zorg kan niet alleen gemeten worden aan de
letterlijk en figuurlijk.
hand van aanrijtijden van de ambulance. Dat mag de letter van de wet zijn,
maar goede zorg is vóór alles een voor onze inwoners bereikbare zorg,
letterlijk en figuurlijk.
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Wij menen dan ook dat daar, mede aan de hand van Kameruitspraken van 23 november jl.,
voortvarend aan gewerkt moet worden. Het betreft met name uitspraken die gericht zijn op:
 Een onafhankelijke toekomstverkenner (motie Van den Berg, c.s.)
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 Onderzoek naar korte termijn realisatie van volledige SEH met OK en zonder IC (motie Dik-Faber
c.s.)
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 Inspanningsverplichting te komen tot acute verloskunde in Lelystad (motie Ellemeet c.s.)
 Onderzoek naar korte termijn realisatie van volledige SEH met OK en zonder IC (motie Dik-Faber
c.s.)
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cc: Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Bestuur en directie St. Jansdal
Harderwijk, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Curator mevr. E. van der Schee, Nederlandse
Zorgautoriteit, Inspectie Gezondheidszorg en Media.
Bijlage: impressie van “Omarm ons ziekenhuis”.
cc: Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Bestuur en directie St. Jansdal
Harderwijk, Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, Curator mevr. E. van der Schee, Nederlandse
Zorgautoriteit, Inspectie Gezondheidszorg en Media.

