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 Mededeling 
 

      *2327461* 
Onderwerp 

Sluiting dreigt voor MC Zuiderzee (SPOED)  
 
Kern mededeling: 

Vandaag (woensdag, 24 oktober) is het college geïnformeerd dat zorgverzekeraar 
Zilveren Kruis inzet op sluiting van MC Zuiderzee. Dit staat haaks op de lijn die 
vanuit Flevoland wordt ingezet. Alle gemeenten en provincie zetten in op conti-
nuïteit van zorg in een transitieperiode van waaruit het MC Zuiderzee met sa-
menwerkingspartners werkt aan een duurzame oplossing. Doel is behoud van een 
regionale ‘basisvoorziening’ voor inwoners van Lelystad en omliggende gemeen-
ten. Vanwege de urgentie hebben we gemeend u langs deze weg te blijven 
informeren over de actuele situatie. 
 
Mededeling: 

Door de onbegrijpelijk opstelling van zorgverzekeraar Zilveren Kruis is er nu 
sprake van een acute crisissituatie. Gecoördineerd door de gemeente Lelystad is 
er vandaag snel geschakeld met betrokken partijen en een crisisberaad ingesteld.  
Gemeenten en provincie wenden hun politieke invloed aan om het MC Zuiderzee 
open te houden. 
 
Ziekenhuis van levensbelang voor Lelystad en de regio 
De continuïteit van de zorg is niet geborgd bij sluiting van het ziekenhuis in 
Lelystad. De rol van dit ziekenhuis is van cruciaal belang voor de gemeente en 
regio. Niet alleen voor het daadwerkelijk verlenen van medisch specialistische 
zorg aan inwoners, maar ook als samenwerkingspartner voor diverse zorg-, hulp- 
en dienstverlenende professionals. Voor inwoners van Lelystad, maar ook van de 
gemeenten Urk, Noordoostpolder en Dronten is het van belang om acute zorg 
dichtbij te hebben. Voor een stad die de komende jaren groeit naar ruim 80.000 
inwoners is een ziekenhuis een noodzakelijke voorziening. 
 
Lelystad heeft een grote groep kwetsbare inwoners 
Lelystad heeft –in verhouding tot andere gemeenten- een grote groep kwetsbare 
inwoners; meer mensen met een lager sociaal economische status en meer inwo-
ners zonder betaald werk, dan gemiddeld in Nederland. Gezondheidsproblemen 
en chronische aandoeningen komen onder deze groepen inwoners meer voor en 
zij doen vaker een beroep op zorg.  
Voor deze groep kwetsbare inwoners is het financieel vaak niet mogelijk om naar 
een ziekenhuis buiten de stad of zelfs buiten de regio te reizen. Dit is een on-
wenselijke situatie; bijvoorbeeld voor ouders met een ziek kind of inwoners op 
hoge leeftijd die met grote regelmaat een specialist moeten bezoeken.  
Verder kan dit leiden tot uitstel van zorgvraag, waardoor de uiteindelijke zorg-
behoefte meer complex wordt. Dit leidt tot uiteindelijk hogere zorgkosten en/of 
maatschappelijke kosten.  
 
Acute zorg in de regio in gevaar 
Onze regio is zeer uitgestrekt. Daardoor staat de ambulancezorg voor de enorme 
uitdaging om binnen de wettelijke aanrijtijden van 15-minuten te blijven. Dit 
lukt op dit moment maar net. Maar is onmogelijk bij het wegvallen van het 
ziekenhuis in Lelystad als opvangplek voor acute zorg.  
Het probleem ontstaat wanneer een ambulance verplicht wordt om langer on-
derweg te zijn in een acute situatie, waarmee deze langer niet beschikbaar is 
voor andere spoedgevallen. Dit kan leiden tot levensbedreigende situaties. 
Daarnaast kent een aantal gemeenten in onze regio een jonge bevolking. Voor 
bevallingen is nabijheid van een ziekenhuis in het midden van de regio noodzake-
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lijk. Ook nabijheid voor kindergeneeskunde binnen de regio is essentieel. 
 
Economische ontwikkelingen eisen nabijheid ziekenhuis 
De toename van economische bedrijvigheid in Lelystad, zoals Lelystad Airport, Inditex en Flevokust 
Haven zorgt voor grotere aantallen passanten en werknemers in de stad. Deze ontwikkeling maakt 
nabijheid van acute zorg noodzakelijk.  
 
Toenemende vraag naar zorg vraagt om ziekenhuis 
Er zijn een aantal landelijke ontwikkelingen zoals extramuralisering en de toename van demente-
renden en chronisch zieken, die zorgen voor een toenemende vraag naar zorg. Daarnaast speelt 
specifiek voor Lelystad de dubbele vergrijzing1 die ervoor zorgt dat het behouden van een zieken-
huis in Lelystad essentieel is. 
 
Conclusie  
Het is onacceptabel dat het ziekenhuis in Lelystad zou verdwijnen. Op deze manier kan de conti-
nuïteit van de zorg niet gewaarborgd worden. Dit zou leiden tot grote maatschappelijke onrust en 
grote consequenties hebben voor alle 180.000 inwoners van het verzorgingsgebied van ons zieken-
huis.  
 
Aan het eind van de middag is onderstaand gezamenlijk persbericht naar buiten gebracht: 
 
“Het is voor de gemeente Lelystad, de Provincie Flevoland, en de gemeenten Almere, Noordoost-
polder, Urk, Dronten en Zeewolde onacceptabel dat de continuïteit van de zorg stopt en dat het 
ziekenhuis uit Lelystad verdwijnt.  
 
Binnen de provincie Flevoland hebben we te maken met grote fysieke afstanden. Het halen van de 
wettelijke aanrijtijden van ambulances is nu al lastig. Met het wegvallen van het ziekenhuis en 
hiermee de acute zorg, wordt dit nog moeilijker en kan dit leiden tot levensbedreigende situaties. 
Daarnaast heeft Lelystad  te maken met een grote groep inwoners  die een verhoogde aanspraak 
doet op zorg en niet heel draagkrachtig is. Een deel is niet in het bezit van een auto en kan ook de 
vervoerskosten naar andere ziekenhuizen, voor bijvoorbeeld bij het bezoeken van een ziek kind, 
niet betalen. Het wegvallen van het ziekenhuis in Lelystad heeft grote consequenties voor alle 
180.000 inwoners in het verzorgingsgebied van ons ziekenhuis en zorgt voor grote maatschappelij-
ke onrust.   
 
Kortom: voldoende zorgaanbod is van groot belang voor Lelystad en de omliggende gemeenten. 
Met het wegvallen van het ziekenhuis kan het zorgaanbod niet meer gegarandeerd worden.” 
 
 

1 Demografische ontwikkeling waarin het aandeel van ouderen in de totale bevolkingsopbouw toeneemt, terwijl ze ook een 
steeds hogere leeftijd bereiken. 

 

                                                 


