
Aan: 

Voorzitter Raad van bestuur St.Jansdal, mevr. Relinde Weil  
Voorzitter Raad van bestuur Coloriet, mevr. Aukje Reinders 
Voorzitter Raad van bestuur Woonzorg, de heer John Bos 
Voorzitter Zorgtafel, de heer  Frans van den broek d'Obrenan 
Burgemeester, Mevr. Ina Adema 
Wethouder, de heer Jack Schoone 
Gedeputeerde, de heer Jop Fackeldey 
Zilveren Kruis, de heer Olivier Gerrits 

Lelystad, 2 september 2020 
Betreft: Voorziening voor 24/7 spoedzorg en Zorgkliniek voor de inwoners van Dronten en 
Lelystad 

Geachte bestuurders, 

De Stichting, in samenwerking met de Flevolandse Patiënten Federatie, streeft naar passende 
ziekenhuisvoorzieningen voor de bevolking van Dronten en Lelystad. Ziekenhuis St. Jansdal 
maakt daarin steeds meer voortgang. De Stichting ondersteunt de Raad van Bestuur van het 
ziekenhuis om de voorzieningen stap voor stap uit te breiden. 

Een recent gehouden representatieve enquête onder de bevolking van Lelystad heeft de 
behoefte aan meer voorzieningen onderstreept. Met name bij de 55-plussers leeft de wens om 
een zorgkliniek te realiseren. Velen hopen nog steeds op een volwaardig ziekenhuis. Uit de 
enquête bleek ook dat de keuze voor de St. Jansdal ziekenhuizen voor onze inwoners niet 
vanzelfsprekend is. Voor de bevolking van Lelystad en Dronten zijn goede 
ziekenhuisvoorzieningen in Lelystad essentieel. 

Tijdens onze recente gesprekken met de huisartsen uit Dronten en Lelystad  werd aangegeven 
de wensen van de bevolking te ondersteunen. 

Aan de volgende aanpak kan worden gedacht: 
Voor de eenvoudige ELV bedden is er een voorziening in de zorgcentra. Voor de meer complexe 
patiënten zou er een voorziening moeten komen in St. Jansdal Lelystad waarbij het van belang is 
dat, in goed overleg met specialisten, onderzoek en aanvullende diagnostiek kan plaats vinden 
en een (kortdurende) opname indien nodig. In de spoedpost Lelystad wordt een selectie 
gemaakt, patiënten met een zwaardere indicatie worden opgenomen in Harderwijk. De 
spoedpost kan zo passende zorg dichtbij bieden aan kwetsbare ouderen en chronisch zieken en 
de SEH in St Jansdal Harderwijk ontlasten.   
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Voor de huisartsen is het belangrijk dat de spoedpost voldoende deskundigheid in huis heeft om 
gesprekspartner te zijn voor de huisarts. Op dit moment heeft de spoedpost deze functie 
onvoldoende. Voor een goed functionerende 1,5 lijns-voorziening is het belangrijk dat de 
spoedpost goed functioneert en mede ten dienste staat van de huisartsen. Dan wordt verwacht 
dat er voldoende patiënten zijn voor een 1,5-lijnsvoorziening.  

De eenvoudige ELV-bedden bij de zorgcentra zijn de verantwoordelijkheid van de huisartsen. De 
meer complexe ELV-bedden zijn een verantwoordelijkheid van het ziekenhuis, denk aan een 
specialist ouderengeneeskunde en gekwalificeerd personeel. 

De Stichting heeft verschillende reacties binnen gekregen naar aanleiding van haar publicaties 
waarin schrijnende gevallen worden gemeld. 

Onze denkwijze ligt in lijn met de adviezen van de Toekomstverkenner en de aangenomen 
moties in de Tweede Kamer. 

De voorzitter Raad van Bestuur van St. Jansdal heeft aangegeven de vestiging in Lelystad 
verder te willen ontwikkelen naar een concentratie van gezondheidszorgvoorzieningen. Wij staan 
van harte achter dit streven. 

We wensen de bestuurders wijsheid toe om betere zorg dichtbij de inwoners van Lelystad te 
ontwikkelen. Als Stichting zijn we daarbij graag behulpzaam. 

Met vriendelijke groet, 

�  

Jan Ovinge  
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