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Het OSOL roept opnieuw de politiek en bestuurlijk verantwoordelijken op inzake het 
Ziekenhuis hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.  
 
De zorgen over het voortbestaan van het ziekenhuis worden in Lelystad met de dag groter. Na het 
aanbieden van de petitie,  het gesprek met de vaste Kamercommissie en het debat in de kamer 
hadden we het gevoel dat er begrip was voor de situatie in Lelystad. 
Nu lezen we in de pers, dat het beperkt blijft tot de poli’s en een dokterspost met een noodarts. 
Alleen overdag beschikbaar. 
 
Zakelijke argumenten worden genoemd als het afstandscriterium en beschikbaarheid van personeel. 
Wat betreft het afstandscriterium is het niet uit te leggen dat dat ook geldt voor een gehele stad. 
Voor een afgelegen boerderij is dat te begrijpen. Een ander argument is de beschikbaarheid van 
voldoende personeel. Het personeel en artsen van het ziekenhuis zijn bijzonder gemotiveerd om 
door te werken. Personeel geeft aan dat het mogelijk is de spoedeisende hulp 24/7 open te houden. 
 
Voor de senioren en gehandicapten in Lelystad lijkt het dat er voor het geld wordt gekozen en er 
geen aandacht is voor de maatschappelijke situatie van Lelystad. 
 
Bij de senioren in Lelystad is het ziekenhuis het onderwerp van de dag. Het laat hen niet los. Zonder 
een volledig ingerichte afdeling spoedeisende hulp met Ok’s voelt men zich niet veilig. 
De senioren in Lelystad vrezen het ergste. Het OSOL ( Overleg Samenwerkende 
Ouderenorganisaties Lelystad ) maakt zich daarover grote zorgen. Voornamelijk voor het snel 
groeiende aantal senioren in de stad. 
 
Het OSOL voorziet grote problemen bij de huidige voorstellen. 
Het OSOL constateert bij haar achterban, de ouderen in Lelystad, hun grote zorgen over het in stand 
blijven van de gezondheidszorg voor ouderen in deze stad. Het roept het Stadsbestuur, het Provincie 
bestuur, de directie van het Ziekenhuis en de Zorgverzekeraars op hun maatschappelijke 
verantwoordelijkheid te blijven nemen. En actief en creatief alles in het werk te stellen om het 
Ziekenhuis in Lelystad te behouden. “Niet alleen de bedrijfseconomische meetlat mag leidend zijn, 
er dient blijvend oog te zijn voor de maatschappelijke meetlat “  
 
Tevens kan men niet begrijpen dat minister Bruins van de VVD  zijn belofte en toezegging  aan 
Lelystad niet nakomt.  
 
Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met de voorzitter van het OSOL: Jan Ovinge  
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