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Datum

5 april 2021

Betreft

Schriftelijke vragen betreffende onrust over toekomst ziekenhuis in Zutphen

Afzender

Nils Müller namens de SP fractie

Aan

College van burgemeester & wethouders van Zutphen

Geacht college,
Al enige tijd bestaat er onrust binnen en buiten het Gelre Ziekenhuis in Zutphen over de
toekomst van het ziekenhuis. De afgelopen dagen heeft die onrust de Zutphense
gemeenteraad opnieuw bereikt.
Gelre ziekenhuizen poogt onrust bij personeel weg te nemen en verwijst daarbij naar
routekaarten, bijeenkomsten en wijst er in de krant op dat er slechts naar manieren gezocht
wordt ‘om de zorg kwalitatief goed en betaalbaar te houden’.
Dat klinkt mooi, maar het haalt de onrust bij ons niet weg. De afgelopen 10 jaar zijn er 22 SEH
posten verdwenen, zijn ziekenhuizen failliet gegaan en worden ziekenhuizen afgebouwd. Wij
vrezen dat in Zutphen hetzelfde te wachten staat.
Wat bij ons de onrust wel zou weg nemen, zijn duidelijke antwoorden op onderstaande
vragen. Wij hopen dat Gelre Ziekenhuizen via u de Zutphense gemeenteraad gerust kan
stellen.
1. Is het uitgangspunt van Gelre Ziekenhuizen dat Zutphenaren bij het ziekenhuis in
Zutphen terecht kunnen blijven voor zorg als Spoedeisende Hulp, Intensive Care,
kraamzorg en bijvoorbeeld chemokuur en bloedtransfusies?
2. Is het volgens Gelre Ziekenhuizen mogelijk dat in de komende vijf jaar bepaalde
vormen van zorg uit het Zutphense ziekenhuis verdwijnen? Zo ja, welke?
3. Is het volgens Gelre Ziekenhuizen mogelijk dat er in de komende vijf jaar afdelingen
worden samengevoegd, personeel ontslagen wordt of er minder ziekenhuisbedden
beschikbaar zijn? Zo ja, op welke wijze?
4. Is het volgens Gelre Ziekenhuizen mogelijk dat in de komende vijf jaar besloten wordt
dat het ziekenhuis in Zutphen enkel nog dagbehandelingen gaat doen of een

‘doordeweeks-ziekenhuis’ wordt, danwel dat de ziekenhuiszorg in Zutphen op een
andere manier wordt afgebouwd? Zo ja, wat licht in de lijn der verwachting?
5. Wie besluit uiteindelijk over zaken als bovenstaande? Is dat de Raad van Bestuur van
Gelre Ziekenhuizen of zijn dat de zorgverzekeraars? Kan u toelichten op welke manier
de zorgverzekeraar invloed heeft op het beleid van het ziekenhuis en welk van de
zorgverzekeraars het meeste invloed heeft?
6. Kan ook de meest invloedrijke zorgverzekeraar aan u bevestigen dat het zijn
uitgangspunt is dat Zutphenaren bij het ziekenhuis in Zutphen terecht kunnen blijven
voor zorg als Spoedeisende Hulp, Intensive Care, kraamzorg en bijvoorbeeld
chemokuur en bloedtransfusies?

Het is mogelijk dat Gelre Ziekenhuizen en/of zorgverzekeraars geen antwoord wensen
te geven op bovenstaande vragen. Onrust zal dan blijven bestaan.
7. Wat kunnen zij wel vertellen over toekomst van de ziekenhuiszorg in Zutphen?
8. Wanneer en op welke manier bent u voornemens de raad informatie en invloed op
ontwikkelingen omtrent de ziekenhuiszorg in Zutphen te geven?

In afwachting van uw antwoord,
Hoogachtend,
Nils Müller
SP Zutphen

