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Geachte Kamerleden, 
 
U praat deze week over de Ziekenhuiszorg. Patientenfederatie Nederland stuurde u al eerder 
een brief met aandachtspunten. Aanvullend geven we u in de brief onze vragen naar aanleiding 
van de recente ontwikkelingen in de ziekenhuissector in regio Flevoland mee. 
 

Zorgen over ziekenhuiszorg in de buurt 
Op de agenda van het Algemeen Overleg staat onder meer de nota over ‘de juiste zorg op de 
juiste plek’. Patiëntenfederatie Nederland vraagt zich af wat dat betekent, nu ziekenhuizen in 
Flevoland op omvallen staan. Kunnen de inwoners van Flevoland voor eenvoudige 
ziekenhuiszorg nog wel terecht bij ziekenhuizen in de buurt? Kan de minister garanderen dat 
deze ziekenhuiszorg dichtbij huis mogelijk blijft. En dat bepaalde nu aanwezige specialismen in 
de regio beschikbaar blijven?  

 
Wij maken ons grote zorgen dat het zover heeft kunnen komen. Wie ziet erop toe dat 

zorgverzekeraars en zorgaanbieders hun financiële geschillen niet uitvechten ten koste van de 
patiënt? Want net als het personeel van de ziekenhuizen zijn patiënten de dupe van dit conflict, 
waarin ze zelf geen partij zijn. Bijkomende vraag is waarom een toezichthouder of raad van 
toezicht niet eerder heeft ingegrepen. Wellicht had dan voorkomen kunnen worden dat de 

patiëntenzorg in één klap stil kwam te liggen. Want het is in niemands belang dat de zorg 
wegvalt, zonder dat er al voorzieningen zijn getroffen om de patiëntenzorg over te nemen. 
 
Dat zijn vragen over het verleden, maar wij maken ons ook grote zorgen over de toekomst.  
Hoe voorkomen we dat dit soort problemen zich in de toekomst vaker voordoen? En hoe 
garandeert de minister dat mensen altijd eenvoudige tweedelijnszorg dichtbij huis kunnen 
krijgen? Want het is in het belang van patiënten dat continuïteit van zorg altijd voorop staat.  

 
Betrek patiënten uit de regio  
Patiëntenfederatie Nederland vindt dat bij het zoeken naar oplossingen vooral ook gesproken 
moet worden met patiëntenorganisaties uit de betreffende regio. In de diverse 
hoofdlijnenakkoorden 2018-2022 is afgesproken dat het realiseren van ‘de juiste zorg op de 
juiste plek’ zal starten met het maken van regiobeelden: een feitelijk beeld van de sociale en 

gezondheidssituatie en opgave in een regio, gemeente of wijk. Inkopers, zorgaanbieders, 

professionals en patiëntenorganisaties moeten dit samen doen, zeggen de akkoorden.  
 
Patiëntenfederatie Nederland en haar leden onderschrijven het belang van het ontwikkelen van 
regiobeelden. Omdat het voor patiënten en verzekerden in een regio van groot belang is dat de 
juiste zorg op de juiste plek geboden wordt. Wij vinden dat de inbreng van patiënten 
noodzakelijk is in dit proces. Zij kunnen immers vanuit het perspectief van de gebruikers van 

zorg meedenken.   
 
Kunt u de minister vragen of hij bereid is er bij partijen op aan te dringen ook 
patiëntvertegenwoordigers te betrekken bij de herinrichting van de zorg in Flevoland? 
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We vragen u onze vragen en zorgen te betrekken bij het Algemeen Overleg MSZ / 

Ziekenhuiszorg op 31 oktober. Mocht u vragen hebben dan zijn we graag beschikbaar. 

 

 

Met vriendelijke groet,   

      

 

 

 

 

Dianda Veldman    
Patiëntenfederatie Nederland   

 

 

 

 


