Beantwoording vragen commissie Ruimte inzake Situatie IJsselmeerziekenhuizen
(eDocs 2365565)

In de commissie Ruimte van 9 januari 2019 zijn bij de bespreking van de situatie ronde de
IJsselmeerziekenhuizen twee toezeggingen gedaan door de portefeuillehouder Hofstra.
Vraag 1

a) Wat is nu het beschikbare zorgaanbod in Lelystad?

Het huidige zorgaanbod van de IJsselmeerziekenhuizen, locatie Lelystad, wordt tot 1 maart bepaald
door de curator. Daarna bepaalt St. Jansdal welke zorg in Lelystad en Dronten beschikbaar is.
Op dit moment is op hoofdlijnen de beschikbaarheid van zorg op de locatie Lelystad voor de
verschillende onderdelen als volgt:
-

Acute zorg: spoedpolikliniek dagelijks open tussen 08.00 uur en 22.00 uur (Lelystad).
Ambulances gaan niet naar Lelystad als iemand meerdere dagen zorg nodig heeft;
Poliklinische zorg: aanwezig voor alle specialismen, mits een verwijsbrief naar een medisch
specialist van St Jansdal beschikbaar is;
Klinische zorg: kleine ingrepen alleen via dagbehandeling.

Het zorgaanbod is in deze fase nog in opbouw, zodat er de komende tijd naar verwachting nog
wijzigingen in zullen plaatsvinden.
Het zorgaanbod op de locatie Dronten is zoals dat voorheen ook door de IJsselmeerziekenhuizen
werd aangeboden.
b) Welke garanties hebben de voormalige medewerkers van de
IJsselmeerziekenhuizen voor hun baan in de huidige situatie waarbij de zorg
wordt verleend door ziekenhuis St. Jansdal te Harderwijk?
De provincie heeft geen zicht op de afspraken die ziekenhuis St. Jansdal heeft gemaakt met de
voormalige medewerkers van de IJsselmeerziekenhuizen. Dit is een zaak tussen het ziekenhuis als
werkgever en die medewerkers. De provincie is daar niet bij betrokken.

Vraag 2

Wat is de tijdlijn van berichtgeving richting de commissie Ruimte en Provinciale
Staten inzake de activiteiten van de Verkenner, en waar bestaan deze
communicatiemomenten uit

De informatievoorziening richting Provinciale Staten in de komende maanden over de situatie bij de
IJsselmeerziekenhuizen hangt nauw samen met het proces, de aanpak en planning van de zgn.
Verkenner. Op donderdag 10 januari is de heer B. Leerink door minister Bruins in die functie
aangesteld. Zijn opdracht is om een visie op de zorg in Flevoland vanaf 2020 te presenteren. De
brief waarin de minister de Tweede Kamer nader informeert over de opdracht voor de Verkenner is
als bijlage toegevoegd (eDocs 2365776).
De provincie is een van de organisaties die wordt betrokken bij de werkzaamheden van de
Verkenner. Binnenkort heeft de portefeuillehouder dhr. Hofstra het eerste contact met hem. Er kan
derhalve op dit moment nog geen tijdlijn worden opgesteld voor de informatievoorziening richting
Provinciale Staten.
In de commissie Ruimte van 6 februari 2019 wordt het volgende stand van zaken overzicht
mondeling verstrekt.

