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Aanwezig zijn: 

Mw. J.S. Binnerts-de Jonge (voorzitter), dhr. C.W. van Erk (VVD), dhr. R.T. van der Avoort (VVD), dhr. 

A.H.R. Leijten(CDA), dhr. C.J.J. de Kroon (CDA), mw. E.M.M. van Hulten-Delfgaauw (PvdA), dhr. I.J.W. Valk 

(PvdA),   

dhr. C. Meijer (GroenLinks), mw. F.T. Joosse (ChristenUnie), dhr. J. Leber (D66), dhr. R. de Wit (SGP),  

dhr. J. Kalkman (Kalkman), dhr. J.P. Visser (Visser), dhr. J. de Graaf (gedeputeerde) 

 

Ook aanwezig is: 

Dhr. K. van der Wielen (SPV) 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering met dank aan de aanwezigen, om op zo’n korte termijn beschikbaar 

te zijn voor een extra vergadering van deze commissie. De bestuurlijke situatie bij de 

IJsselmeerziekenhuizen heeft inmiddels geleid tot discussie in de gemeenteraden van Noordoostpolder, 

Urk en Lelystad. Zij heeft het initiatief genomen voor deze extra vergadering om de gedeputeerde Zorg 

actuele informatie te laten vestrekken over de stand van zaken. 

 

2. Stand van zaken IJsselmeerziekenhuizen  

De gedeputeerde bouwt zijn toelichting op in vijf delen: 

1) Op woensdag 26 november heeft de Raad van Toezicht van de IJsselmeerziekenhuizen het 1
e
 

concept Plan van Aanpak besproken met de Raad van Bestuur. In die vergadering is geconstateerd, 

dat in dat plan de toezeggingen van de minister van VWS in zijn brief van 10 oktober 2002 over het 

functieprofiel van de locatie Emmeloord onvoldoende zijn neergezet. Als gevolg hiervan hebben de 

voorzitter van de Raad van Bestuur (dhr. Brinkman) en de voorzitter van de Raad van Toezicht (dhr. 

Van Hemmen) hun functie beschikbaar gesteld. Op donderdagochtend heeft de gedeputeerde van 

dit probleem vernomen. Overigens is dit formeel een zaak van de Raad van Toezicht. 

2) Gezien deze situatie heeft de Inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg (Staatstoezicht) de 

heer Kingma een opnamestop afgekondigd voor beide locaties.  In zijn brief van 28 november zijn 

zes voorwaarden genoemd waaronder dit bevel weer zou kunnen worden ingetrokken (kopie 

uitgedeeld tijdens de vergadering).  

Vanuit de Regionale Ambulance Voorziening heeft de heer Meyknecht al op Omroep Flevoland 

aangegeven, dat er zodanige maatregelen zijn genomen dat de kwaliteit van de zorg niet extra in 

gevaar is gekomen vanwege een verhoogde paraatheid. 

3) De eigen conclusie van de gedeputeerde was dat deze situatie onacceptabel is voor de bewoners 

van Flevoland en voor alle patiënten van de IJsselmeerziekenhuizen. Een tweede directe aanleiding 

om actie te ondernemen was het feit, dat uit contacten met verzekeraar Groene Land Achmea naar 

voren is gekomen dat een faillissement dichtbij zou zijn. De consequenties daarvan zijn niet te 

onderschatten. In het licht van de voorwaarden heeft gedeputeerde allereerst actie ondernomen om 

de Raad van Toezicht weer functioneel te krijgen via een gesprek met het lid van de RvT, de heer 

De Jong, en met de heer Van Ewijk van Groene Land.  

Dit heeft er in geresulteerd, dat vanochtend een gesprek heeft plaatsgevonden met de Raad van 

Toezicht en de heer Van Ewijk. De uitkomst was, dat de heer De Jong zal fungeren als waarnemend 

voorzitter en dat een nieuwe waarnemend voorzitter a.i. is benoemd. Als eerste besluit is toen 

genomen de herbenoeming van de heer Brinkman, de enige die op korte termijn het noodzakelijke 
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Plan van Aanpak kan afronden. Tevens fungeert hij dan weer als Raad van Bestuur, hetgeen een 

voorwaarde is voor snelle heropening van de beide locaties. De heer Brinkman is opgedragen het 

Plan van Aanpak in aangepaste vorm aan te vullen en af te ronden. Dit plan zal binnen 3 weken 

gereed moeten zijn. 

4) Aan enkele voorwaarden van de Inspectie is op dit moment al voldaan, waaronder een brief waarin 

het Provinciaal Bestuur aangeeft vertrouwen te hebben in de nieuwe bestuurlijke constellatie (kopie 

uitgedeeld tijdens de vergadering). 

Op dit moment is de Medisch Staf in overleg met de Raad van bestuur, Raad van Toezicht en de 

verzekeraar Groene Land Achmea, over het vertrouwen van die staf. De uitslag van die vergadering 

is nog niet bekend, maar wellicht kan een snelle positieve uitkomst ertoe leiden dat het bevel wellicht 

aan het eind van deze middag wordt ingetrokken. Cruciaal daarin is, dat de specialisten uitspreken 

vertrouwen te hebben in zowel de Raad van Toezicht als de Raad van Bestuur. Mochten er 

specialisten zijn die daar niet positief op reageren, dan zullen ze zelf de consequenties moeten 

aanvaarden. De Raad van Bestuur kan hen zo nodig ontslaan en de provincie heeft daarin geen rol. 

5) Voor de korte termijn zijn twee activiteiten van het grootste belang: het aanpassen van het Plan van 

Aanpak en het aanstellen van een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht. Beide acties zullen 

enkele weken vergen.  

 

De voorzitter geeft de commissie de gelegenheid tot het stellen van vragen (de antwoorden zijn 

gerangschikt naar onderwerp). Vrijwel alle leden van de commissie stellen het zeer op prijs dat de 

voorzitter deze extra vergadering heeft uitgeroepen en hebben tevens complimenten voor de wijze 

waarop de gedeputeerde in de afgelopen dagen heeft geopereerd.  

Als eerste stelt de voorzitter de vraag hoe het kan dat binnen de structuur van het Raad van Toezicht 

model de rol van de medische staf zo groot is. De fracties van D66 en CDA vragen naar de redenen van 

aftreden van de heren Brinkman en Van Hemmen en hun onderlinge relatie, resulterende in de acties 

van de gedeputeerde. Volgens gedeputeerde De Graaf heeft hij een weloverwogen besluit genomen om 

voor de korte termijn naar heropening te streven. De heer Brinkman is geheel bereid om het Plan van 

Aanpak te wijzigen in de gewenste richting en vooralsnog ligt de verantwoordelijkheid nu bij de 

IJsselmeerziekenhuizen. Wel blijft de provincie de vinger aan de pols houden. De gedeputeerde ziet 

voor de komende weken de volgende acties: 

- op zeer korte termijn het intrekken van het bevel door het Staatstoezicht 

- op de iets langere termijn het afronden van het Plan van Aanpak en de bespreking ervan in het 

Stakeholdersoverleg; 

- op de langere termijn zal moeten worden nagegaan hoe verschillende functies weer terug kunnen 

worden gebracht naar Emmeloord.  

De gedeputeerde is niet bij het overleg van woensdagavond geweest toen de problemen zijn 

opgekomen en gaat daarom alleen in op de situatie die hij donderdag ochtend aantrof en de informatie, 

die hij sindsdien zelf heeft ontvangen. Zijn eerste handelingen waren er op gericht weer een 

functionerende Raad van Toezicht te krijgen, gezien het uitgevaardigde bevel van het Staatstoezicht. 

Gedeputeerde De Graaf gaat er vervolgens van uit, dat de minister bij de implementatie van het Plan 

van Aanpak zijn toezeggingen voor extra middelen gestalte zal doen: dat is zeer nodig gezien de slechte 

financiële situatie. De meerwaarde van de fusie is kernachtig beschreven in het rapport van de 

Commissie Kraaijeveld. Contacten met zowel het ministerie en de heer Kingma over de fusie komen uit 

op twee conclusies: Zwolle zit nu niet te wachten op aansluiting van Emmeloord en beide locaties 

kunnen het niet alleen redden.  

In contacten met de heer Kingma is vervolgens zeer duidelijk naar voren gekomen, dat hij het bevel wil 

gebruiken om alle betrokken partijen er van doordrongen te laten zijn dat het probleem zeer groot is. 

Volgens gedeputeerde De Graaf is in feite weer een pioniersgeest nodig om iedereen één richting op te 

laten gaan. De Raad van Toezicht telde 6 personen, waarvan de voorzitter en een lid (ook afkomstig uit 

Emmeloord) in de afgelopen dagen zijn teruggetreden. Deze laatste, de heer Barendrecht, heeft zijn 

functie beschikbaar gesteld, omdat hij recent te veel afstand had genomen van het Plan van Aanpak van 

de heer Brinkman. Hij zou volgens zichzelf ongeloofwaardig zijn, als hij nu wel weer de voorzitter van de 

Raad van Bestuur zou steunen om het plan af te maken. Het is zaak om op korte termijn een nieuwe 

voorzitter te zoeken, die groot gezag moet hebben en liefst niet van uit het gebied mag komen. Tot die 

tijd blijft de Raad van Toezicht een zwakke schakel. Maar de belangrijkste stap is en blijft nu het 

ingetrokken krijgen van het bevel van het Staatstoezicht. Tot voor kort vervulden de diverse partijen hun 

gewone rollen: daar moeten ze weer naar terugkeren! De onderlinge discussies zullen wel weer komen 

na presentatie van het Plan van Aanpak. Dit stelt eisen aan alle betrokkenen, dat ze over hun 

persoonlijke problemen en situaties heen stappen. Anders komt de financiële situatie nog meer in de 

knel en worden de belangen van de patiënten nog meer geschaad. 
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Volgens de gedeputeerde is de juridische invloed van provinciale en locale politiek nihil. De Raad van 

Toezicht is het hoogste orgaan en het gebrek aan invloed daarop is (volgens oud-minister Bomhof) een 

leemte in de wet. Het gaat dan om het ontbreken van toezicht vanuit de maatschappij op 

maatschappelijke organisaties, waaronder bijvoorbeeld een ziekenhuis.  

 

3. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 15.00 uur met de conclusie dat, hoewel de invloed van de Staten 

nihil is, het belang van een goede tweede lijnszorg een zorg is van de Staten en daarmee van de 

commissie FZWE. 

 


