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Vragen van het lid Hijink aan de ministers voor Medische Zorg en van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over de onzekere toekomst van het ziekenhuis in Zutphen
1.

Wat vindt u ervan dat er opnieuw onrust is over het uitkleden van een ziekenhuis, ditmaal in
Zutphen? 1)

2.

Wat is volgens u de reden dat de schaalvergroting in ziekenhuizen alsmaar doorgaat, terwijl
de samenleving en de patiënten juist pleiten voor ziekenhuiszorg dichtbij?

3.

Welke factoren liggen eraan ten grondslag dat de Gelre ziekenhuizen de zorg in de
verschillende ziekenhuizen willen aanpassen, waarbij de kleine vestiging in Zutphen haar
volledige pakket aan basiszorg dreigt te verliezen?

4.

Is het juist dat de Gelre ziekenhuizen financieel gezond zijn en er geen duidelijke financiële
noodzaak bestaat om zorg in Zutphen af te bouwen? 2)

5.

Klopt het dat juist het Gelre Zutphen het financieel goed doet, zoals we van de werkvloer
vernemen?

6.

Is het juist dat de Gelre ziekenhuizen een met 80% of meer relatief hoge adherentie
(marktaandeel) kennen in hun verzorgingsgebied met 350.000 inwoners? Is dit niet een
aanwijzing dat de zorg in de ziekenhuizen, zoals ook in Zutphen wordt aangeboden, zeer
wordt gewaardeerd? 3)

7.

Op welke manier behoudt het ziekenhuis in Zutphen een spoedeisende hulp en intensive
care?

8.

Kunnen inwoners uit de omgeving er in de toekomst nog terecht voor bijvoorbeeld
kraamzorg, een chemokuur of bloedtransfusies?

9.

Blijft het ziekenhuis in Zutphen een volwaardig basisziekenhuis met 24/7 acute zorg en acute
verloskunde?

10.

In hoeverre moeten de patiënt en de bevolking die van het ziekenhuis gebruik maken, een
bepalende stem hebben bij het behoud van een volwaardig basisziekenhuis?

11.

Als we uitgaan van de bereikbaarheidsnorm dat een patiënt met eigen vervoer binnen 20
minuten een volwaardig basisziekenhuis moet kunnen bereiken, moet het ziekenhuis in
Zutphen dan een volwaardig basisziekenhuis met een 24/7 spoedeisende hulp en acute
verloskunde blijven? 4)

12.

Laten de ervaringen van de coronacrisis, met een chronisch tekort aan acute zorg en
ziekenhuiscapaciteit, niet zien dat het verder verdwijnen van volwaardige basisziekenhuizen
en ziekenhuiscapaciteit moet worden tegengegaan en extra investeringen in personeel en
capaciteit noodzakelijk zijn? 5) 6)

13.

Vindt u het uw taak om u te bemoeien met de ontwikkelingen in de Gelre ziekenhuizen of
wilt u dit overlaten aan de markt en de commerciële zorgverzekeraars?
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