
Bestuur Provincie Flevoland 

 

 

Lelystad,  13 februari 2019 

 

 

Geacht provinciebestuur, 

Na een korte periode van thuis ziek zijn ben ik onlangs opgenomen geweest in het St Jansdal 
Ziekenhuis te Harderwijk. Wat mij sterk verontrust is het aanbod zorg en de wijze waarop de 
zorg wordt verleend. 

Algemeen : 

St Jansdal Ziekenhuis heeft de taak op zich genomen om patiënten uit Lelystad en Dronten 
op te nemen, als vervangend ziekenhuis van het Lelystads IJsselmeer ziekenhuis. Het is een 
relatief klein ziekenhuis . 

1 Ontvangst 
Om het grotere aanbod patiënten op te vangen zijn kamers doormidden gedeeld 
zodat 2 bedden kunnen staan op een 1 persoonskamer etc. . dit houdt in dat een 
kamer van amper 3 x 4 m gedeeld wordt door 2 personen. Naast het bed aan de 
rechterkant een kastje ter breedte van ca 30 cm waarvan de lade 2 cm open kan, 
en het kastje verder niet. Ter rechterkant een kledingkast en gordijn, tesamen ca 
40 c,. daarnaast onder 45 graden de douche. Minder dan 6 m2 per persoon. 
Daarbij was de kamer een behandelkamer voor een  COPD patiënt die tot 11 uur s 
avonds werd verzorgd. Waarna nog steeds damp werd verspreid. Aan slapen 
kwam ik toe met morfine. 
In de periode van een week is mijn bed zeker 10 keer aangestoten door 
verplegend personeel, wanneer ze bij de buurvrouw moesten zijn. 
 

2 Bezetting 
Geschat was de bezetting verplegend personeel verdubbeld. Trokken 2 aan 2 op. 
Er was een 40-50% leerling bezetting onder verplegend personeel.  Er worden 
diverse fouten gemaakt, o.a. niet aanprikken van juiste arm bij infuus. Via een 
arts vernam ik dat slecht 15 van de 88 artsen en specialisten uit Lelystad waren 
overgenomen.  
 

3 Hygiëne 
Waanneer de toiletpot vervuild was van het toilet op de gang, werd tussen 4 uur 
middags en de volgende ochtend geen actie ondernomen. De dag daarop lag een 
bloedvlek voor de pot en ook die lag er driekwart dag. Op de dag van ontslag 
zagen we in de douche de kunststof putdeksel met stankafsluiter open liggen. 



Rioollucht kon zo de nacht de kamer toetreden. Mogelijke oorzaak door de 
schoonmaker, maar wellicht is die te slim. Een andere mogelijkheid is het 
openduwen door een rioolrat. Een meter van je bed.  Ook vloeren op gang en 
kamers zijn niet schoon. Reinigen is ook niet mogelijk. Op de gang staan langs de 
kant allerlei zaken die reinigen lastig maken. Karren, stoelen, hulpmiddelen etc. 
op de kamers is door de krappe behuizing reinigen alleen op grotere vlakken 
mogelijk en niet onder de voorzijde van bedden.  
 

4 effecten medische zorg 
ook na 2 weken na de eerste opname dag is er afgezien van een antibiotica kuur 
geen behandelplan. Ook is de aard van de ziekte niet geheel duidelijk. Er zijn geen 
instructies meegegeven hoe verder gewichtsverlies en diarree te stoppen. Via een 
arts in de familie en een universitair geschoolde vriendin in voedingsleer kwamen 
oplossingen.  
 
Waren er alternatieven : 
Volgens een arts is het lastig om patiënten in Almere of andere ziekenhuizen te 
plaatsen. Men vraagt waar de patiënt woont, en wijst er op dat St Jansdal de 
opvang zou verzorgen. 
 
Voorlopige conclusies : 
Ziekenhuis St Jansdal blijkt geheel niet in staat maar ook niet de wil te hebben om 
de overloop van Lelystad en Dronten volledig en goed op te vangen. Ze blijft bij 
beloftes in gebreke. 
 
De hygiëne is in ziekenhuis St Jansdal absoluut niet gewaarborgd. De controle 
hierop is evenmin correct en faalt. 
 
De medische zorg staat onder druk. Artsen doen hun best, maar kunnen 
afspraken niet nakomen.  
 
Wenslijk inzicht. 
A Het is wenselijk dat het provincie bestuur gaat inzien dat zorg net als het 
ophalen van huisvuil, iets is wat tussen plaatselijk gebonden mensen ( de 
bewoners) en haar omgeving zich af speelt. Wanneer de particuliere 
huisvuilophaaldienst failliet gaat, wordt er toch ook niet gezegd dat dit werk wel 
door omliggende gemeentes kan worden opgelost. 
De collectieve instanties zijn gemeente en provinciale overheid. 
 
B Wanneer een ziekenhuis wordt gesloten is er niet zomaar ergens anders 
plaats voor 2-300 bedden. Eerst vervanging en een oplossing en dan sluiten als 
dat werkelijk oplossingen biedt. 
 



C gezien St Jansdal niet de zorg biedt die ze wel heeft beloofd. Daar ook niet de 
mensen en ruimte voor heeft, stel ik voor dat de provincie St Jansdal dagvaart en 
nakoming eist, danwel  beslag legt op het IJsselmeer ziekenhuis, teneinde deze 
weer te openen.  
 
D zolang de leemte in zorg voortduurt, kan met stellen dat ST Jansdal  slechts 
25% van de eerder aanwezige zorg werkelijk uitvoert.  Zie ook de verhouding 
artsen die overgenomen zijn. Dit komt neer op een bedrag van 75 miljoen tot 150 
miljoen euro minder zorg. De besparing bij de verzekeringen.  Graag verzoeken 
we de provincie deze bedragen vanaf sluiting ziekenhuis tot zolang het voortduurt 
te collecteren bij de verzekeringen, teneinde een basis te hebben bij het her 
openen van het IJsselmeer ziekenhuis. 
( deze bedragen zijn gebaseerd op het eerdere personeelbestand ) 
 
In vertrouwen dat U voort maakt met behandeling en uitvoering van dit schrijven, 
verblijf ik. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 

 

Nb uiteraard ben ik steeds bereid dit schrijven uit te leggen en te verdedigen. 

 

 

 


