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Continuiteit van basiszorg en acute zorg in Flevoland

Geachte heer Hofstra,
Dank voor uw brief van 2 1 november j l . over de continuïteit van basiszorg en
acute zorg in Flevoland en uw zorgen daaromtrent. U geeft aan dat het college
teleurgesteld is dat in de doorstart geen plaats Is voor volwaardige complexe
spoedeisende hulp en acute verloskunde. Verder geeft u aan graag te willen
aanhaken op het aanbod om regiotafels in te richten en daarbij Flevoland als pilot
te nemen.
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Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

De inhoud van uw brief betrek ik vanzelfsprekend bij de diverse acties die ik
onderneem met betrekking t o t het faillissement van de MCIJsselmeerziekenhuizen.
Ten eerste wil ik uitspreken dat ik deze situatie voor de patiënten van de MC
IJsselmeerzlekenhuizen heel naar vind. Zij zijn overvallen en hebben in grote
onzekerheid verkeerd. Ook wil ik graag mijn waardering uitspreken voor alle
medewerkers in de ziekenhuizen, ook voor hen kwam dit onverwacht. Niet in de
laatste plaats begrijp ik erg goed dat het faillissement voor inwoners, bestuurders
en medisch personeel als een klap is ervaren. Ik kan mij uw zorgen goed
voorstellen en zal m i j , samen met de toezichthouders IGJ en NZa, tot het uiterste
inspannen om deze weg te nemen.
Voorop staat voor mij het bieden van continuïteit van zorg en daarmee kwalitatief
goede en veilige zorg voor de patiënt. Ook voor de inwoners van de provincie
Flevoland.
Op 22 november heeft de curator inderdaad met Ziekenhuis St Jansdal op
hoofdlijnen overeenstemming bereikt waardoor een doorstart plaats zal vinden. St
Jansdal heeft laten weten in ieder geval de poliklinische zorg in Lelystad en
Dronten continueren en een spoedpoli, diagnostiek, poliklinische operatiekamers
en dagbehandelingen zullen onderdeel uitmaken van de nieuwe opzet van het
ziekenhuis. In de komende periode komt er volgens de curator meer duidelijkheid
over de exacte omvang van de gecontinueerde zorg.
Ik ben blij dat het is gelukt om een doorstart te organiseren. Dat is belangrijk voor
de inwoners van Lelystad, Dronten en omgeving en zeker ook voor de
medewerkers van het ziekenhuis.
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De curatoren zijn zoals bekend nog in onderhandeling met Stichting Antonius
Zorggroep over een voortzetting van de zorg in de Noordoostpolder en op Urk. De
curator heeft de verwachting dat binnenkort meer nieuws over de voortgang kan
worden gemeld. Zodra de onderhandelingen tussen de curatoren en de Antonius
Zorggroep zijn afgerond, zal ik in gesprek gaan met de nauw betrokkenen over de
zorg in de Noordoostpolder en op Urk.
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Ik verwijs u verder naar het gesprek dat wij op 28 november in Lelystad gevoerd
hebben met de curatoren, het bestuur van St Jansdal, zorgverzekeraar Zilveren
Kruis, het medische stafbestuur van MC IJsselmeerzlekenhuizen, een delegatie
van het personeel van MC IJsselmeerzlekenhuizen, de Patiëntenfederatie
Flevoland, huisartsen(post), verloskundigen, de burgemeesters van de gemeenten
Lelystad, Dronten en Urk en met de gedeputeerde van uw provincie. De
gesprekken hebben we gevoerd aan de hand van de drie fasen waar de MC
IJsselmeerzlekenhuizen sinds het faillissement in zitten: de transitiefase (tot 1
maart), waar de curatoren als tijdelijke bestuurders van het ziekenhuis, zorgen
voor duidelijkheid over de huidige zorg aan personeel en patiënten; de
stabilisatiefase (van 1 maart t o t circa eind 2019) waarin St Jansdal in Lelystad een
stabiele situatie wil creëren om de basiszorg in Lelystad stabiel neer te zetten en
de toekomstfase waarin op basis van een toekomstvisie op de zorg in de regio
wordt gekeken hoe de zorg verder kan worden uitgebouwd.
In aansluiting op uw aanbod om aan te haken bij op te richten regiotafels heb ik
tijdens het gesprek in Lelystad aangegeven dat ik uiterlijk eind 2018 een
toekomstverkenner de opdracht zal geven om uiterlijk rond de zomer een
toekomstvisie op de zorg in de regio Lelystad vanaf 2020 te presenteren. Hierin
gaat het niet alleen om de (optioneel verdere uitbouw van) ziekenhuiszorg in
Lelystad, maar ook om ontwikkeling van de zorg in de eerste lijn (huisartsen/
verloskundigen), de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg sector en
maatschappelijke ondersteuning door de gemeente.
Deze verkenner krijgt nadrukkelijk de opdracht om een reële en haalbare visie
neer te zetten, rekening houdend met feitelijke informatie als de
bevolkingssamenstelling en zorgvolumes, de arbeidsmarktsituatie, de
betaalbaarheid en ieders huidige verantwoordelijkheden in het zorgstelsel. Hij/zij
zal in elk geval alle gesprekspartners consulteren bij het maken van de
toekomstvisie en zal de doorstartplannen van St Jansdal als basis nemen. Ik wil
dat deze toekomstvisie een helder beeld creëert voor wat er nodig en mogelijk is
én perspectief biedt aan alle mensen die zorg nodig hebben of betrokken zijn bij
de zorg en iedereen die met hart en ziel in de zorg werken. Hierdoor kunnen we
gezamenlijk vooruit kijken.
Als startpunt zal de verkenner kijken naar de uitgangspositie zoals die door St
Jansdal is neergelegd. Daar is van belang dat alle betrokkenen een gelijke
informatiepositie krijgen. Er zijn nu nog verschillende geluiden over precieze
cijfers en percentages, over het al dan niet schaars zijn in de regio van bepaalde
zorgverleners (zoals kinderartsen) e t c . Verschillende betrokkenen hebben
verschillende informatieposities en het is van belang dat de verkenner daar
helderheid in schept, omdat dit in belangrijke mate ook bepalend is voor de
mogelijkheden.
Zoals aangegeven blijf ik mij inzetten om te zorgen dat de zorg in Lelystad en
omgeving door St Jansdal en andere zorgaanbieders 'toekomst-vast' kan worden
ingericht.
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U kunt er op rekenen dat ik er de regie op zal blijven voeren dat bewoners van de
provincie Flevoland basiszorg en binnen de wettelijke norm acute zorg kunnen
blijven ontvangen.
Hoogachtend,
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de minister voor Medische Zorg
en Sport,

Bruno Bruins
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