Geachte leden van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie,
Middels deze brief willen wij u wijzen op een zeer urgente problematiek die in onze regio en op Urk in het
bijzonder speelt. Het betreft het voortbestaan van de ziekenhuizen van de MC-groep. Op Urk zijn we voor
verloskunde en spoedeisende hulp grotendeels aangewezen op de locatie Lelystad. Donderdag (vandaag) is het
D-Day voor de noodlijdende IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad en Emmeloord: dan wordt het personeel ingelicht
over de toekomst van de zorginstelling. Woensdag ging de deur al op slot voor de afdelingen verloskunde en
kindergeneeskunde in Lelystad en ook de eerste hulp is gesloten. Het wegvallen van het ziekenhuis kan leiden
tot ‘levensbedreigende situaties', stellen de provincie Flevoland en de betrokken gemeentes. Zijn onze inwoners
dan nog wel verzekerd van adequate zorg en spoedeisende hulp?
Aanleiding
Dinsdag 23 oktober 2018 maakte de MC-groep bij monde van bestuursvoorzitter Sjoerd de Blok in een
persconferentie bekend dat de MC-groep uitstel
van betaling heeft aangevraagd.
Verschillende zorgverzekeraars stoppen met de
financiering en de IJsselmeerziekenhuizen en het
Slotervaartziekenhuis komen op de rand van
faillissement te staan (zie bijlagen onderaan).
Zorg
De ChristenUnie fractie Urk heeft met grote zorg
kennisgenomen van deze berichtgeving. Door de
geografische ligging van ons dorp is een goede
bereikbaarheid van de spoedeisende hulp voor Urk
van levensbelang. Verloskundige (spoed)hulp
bijvoorbeeld komt op Urk veelvuldig voor door het
hoge geboortecijfer (het hoogste van Nederland!).
Het is onacceptabel dat de moeder-kind zorg op
Urk in grote problemen komt door de aanrijtijden
die nu niet gehaald gaan worden. Aangezien na
overleg met de GGD is gebleken dat er binnen zeer
korte termijn geen extra 5 ambulances ingezet
kunnen worden, is de acute zorg op Urk niet
gewaarborgd! Als zich komend weekend crisis- of
acute situaties voordoen zijn de gevolgen niet te
overzien.
Personeel
In het ziekenhuis werkt ook (Urker) personeel.
Deze mensen gaan een spannende tijd
tegemoet. Wat gaat er met hun baan gebeuren? Ook daar moeten we oog voor hebben. De eerste mail van een
bezorgd personeelslid hebben wij al ontvangen.
Figuur 1 Reistijd naar dichtstbijzijnde SEH per auto

Vragen
De hele situatie roept bij ons als lokale fractie een aantal vragen op. Vragen die misschien ook van belang zijn
voor u als ChristenUnie fractie in de Tweede Kamer.
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Is de landelijke overheid in de aanloop naar deze onhoudbare situatie steeds voldoende op de hoogte
gehouden?
Zijn de inwoners van de gemeente Urk bij een eventueel faillissement verzekerd van adequate spoedeisende
hulp en verloskundige (spoed)hulp?
Heeft de overheid oog voor de eventuele negatieve consequenties die een en ander met zich meebrengt? Wij
denken dan bijvoorbeeld aan de ambulancezorg, die straks langer onderweg zal zijn naar een eerstehulppost
en dus minder paraat zal zijn in de regio.
Is de overheid in gesprek met de MC-groep en de provincie om de belangen van de patiënten uit de regio te
waarborgen?
Voldoet de overheid in dezen aan haar zorgplicht?

BIJLAGEN:
https://www.omroepflevoland.nl/dossier/problemen-mc-groep
https://www.nu.nl/economie-achtergrond/5529719/gebeurt-er-als-ziekenhuis-failliet-gaat.html
Wij hopen dat door deze brief de urgentie en de impact van deze problematiek duidelijk is geworden en we
hopen dat u hier in de Tweede Kamer en in het Algemeen Overleg Ziekenhuiszorg van woensdag 31 oktober
aandacht voor wilt vragen.
We wensen u veel wijsheid en zegen daarbij toe.
Vriendelijke groet,
ChristenUnie fractie Urk

fractie@urk.christenunie.nl

