
Actie Behoud Ziekenhuis Lelystad
Aanleiding 

Het faillissement van het MC Zuiderzee was een schok voor de bewoners in 
Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Urk. Na de eerste succesvolle protestacties 
zijn verschillende Lelystadse organisaties bij elkaar gekomen en hebben besloten 
actie te gaan voeren voor behoud van een ziekenhuis in Lelystad, in samenwerking 
met de Flevolandse Patiënten Federatie. Inmiddels wordt dit initiatief ondersteund 
door de gemeenten Lelystad, Dronten, Noordoostpolder en Urk.

Het doel 

Een short-stay ziekenhuis met circa 3 dagen opnamecapaciteit, operatiekamers, poliklinieken, 
laboratoria, röntgen en IC-afdeling. Plus alle voorzieningen voor 24 uurs spoedeisende hulp en 
voorzieningen voor acute kraamzorg, passend bij de eisen die aan een regionaal ziekenhuis 
worden gesteld. Daarnaast  samenwerking met de plaatselijke zorginstellingen voor opvang van 
langduriger en minder acute zorg. De omringende ziekenhuizen liggen te ver weg van Lelystad 
om adequate hulp te kunnen bieden en hebben onvoldoende capaciteit om patiënten op te 
vangen.

De feiten 

Met ingang van 1 maart 2019 neemt het Sint Jansdal officieel het ziekenhuis over. Vanaf deze 
datum vertrekken vrijwel alle specialisten, verpleegkundigen en andere medewerkers.

Er komt vooralsnog geen 24 uurs spoedeisende hulp, geen beddenhuis en geen acute 
verloskundige zorg.

De informatie over de gevolgen van deze overname is minimaal.

Door verwijzing van patiënten uit Lelystad en omstreken naar Sint Jansdal, wordt voorkomen 
dat ook het ziekenhuis in Harderwijk in de financiële gevarenzone terechtkomt. 

Uit berichtgeving van Sint Jansdal blijkt dat het ziekenhuis andere plannen heeft met het 
ziekenhuis dan de wensen van de Stichting BZL.

Wij gaan voor tenminste: 
24 uurs spoedeisende hulp, een beddenhuis voor circa 

3 dagen en acute verloskundige zorg
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Huidige situatie 

In het ziekenhuis is momenteel een aantal poliklinieken geopend, bemand door de nog 
beschikbare specialisten.

Acute hulp is beperkt beschikbaar (tussen 8.00 en 20.00 uur) en opnames zijn niet mogelijk. 
Omdat geen enkel ziekenhuis in de regio het faillissement heeft voorzien is de belasting van de 
regionale ziekenhuizen groot.

Patiënten worden dan ook naar verafgelegen ziekenhuizen verwezen. 

Door het langzaamaan vertrekken van specialisten worden afspraken verschoven dan wel 
afgezegd. Dit leidt tot ernstige incidenten. De stichting registreert deze zoveel mogelijk. 

Over de incidenten hebben wij regelmatig contact met de Inspectie Volksgezondheid.

En verder 

De strategienotitie van de Flevolandse Patiënten Federatie over de ontwikkeling van het 
ziekenhuis sluit feilloos aan bij onze doelstellingen.

We overleggen met grote regelmaat met alle betrokken partijen om ons doel te realiseren. We 
zijn in gesprek met gemeentelijke, provinciale en landelijke bestuurders, huisartsen, 
zorginstellingen en de huidige medewerkers van het ziekenhuis.

We hebben de door het Ministerie van VWS aangestelde verkenner Bas Leerink geïnformeerd 
over onze plannen en doelstellingen. Zijn onderzoek en rapportage over de inrichting van de 
gezondheidszorg in Flevoland is medio dit jaar te verwachten.

We onderhouden nauw contact met de Inspectie Gezondheidszorg. Deze instantie houdt toezicht 
op de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen en klinieken in Nederland.

De stichting 

De stichting actie Behoud Ziekenhuis Flevoland (BZL) bestaat uit de volgende leden:

Albert Kok, voorzitter, namens het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO)

Jan Ovinge, secretaris, namens PCOB/OSOL

Evert Marseille, penningmeester, namens het Respijthuis Lelystad

Ben Postuma, lid namens de Stichting Georganiseerd Overleg Lelystad

Jos Visser, woordvoerder, namens Voedselbank De Korenaar

Herman Linzel, adviseur, namens de Flevolandse Patiëntenfederatie

Ben Brookhuis, lid, namens de Ouderen Organisatie Dronten

Wim de Visser, lid, (oud) huisarts op Urk

Meld uw incident of probleem via info@actieziekenhuislelystad.nl 
of via www.actieziekenhuislelystad.nl
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