
 
 
 
 

Fractie: CDA 

Naam: Marian Uitdewilligen 

Onderwerp: Zorgen over het zorgplein 

Datum indiening vragen: 20 december 2022 

 

Vragen: 

 
De nieuwe vragen: 

1. In de update van de zorgtafel staat niets over Noordelijk Flevoland, Zorgplein en spoedpost. 
 
Antwoord: 
Wij nemen aan dat u met de update van de Zorgtafel de nieuwbrief van de Zorgtafel bedoelt. Wij 
voorzien de schrijver van informatie over de ontwikkelingen in Noordelijk Flevoland, het 
Zorgplein en de Spoedpost, zodat dit meegenomen kan worden in de volgende nieuwsbrief.  

 
2. Kan het CDA de notulen krijgen van de betreffende zorgtafel waar de wethouder zorgen over 

het zorgplein en het sluiten van de avond-weekendsluiting van de spoedpost heeft 
ingebracht? 

 
Antwoord: 
De notulen van de extra regiegroep van de Zorgtafel zijn nog niet vastgesteld. Op 18 januari 
aanstaande is een volgend overleg van de Zorgtafel en worden de notulen vastgesteld. Dan 
wordt ook besloten of de notulen openbaar verspreid kunnen worden. Als dat het geval is, dan 
sturen wij u deze na. 
 

3. De wethouder heeft voor Omroep Flevoland gezegd dat haar verzekerd is dat de avond-
weekendopening van de spoedpost (mogelijk in een andere vorm)terugkomt in Het Vlie:  

 
Waarop baseert de wethouder dat?  Is dat schriftelijk bevestigd? 
Wat is dan die andere vorm? 

 
Antwoord: 
Met de komst van Het Vlie, keert ook de Spoedpost weer terug, zij het in andere vorm. Door de 
samenwerkende partijen in Het Vlie wordt een plan uitgewerkt over de zorg buiten 
kantoortijden. Hierover zijn met name Antonius, Medrie, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, GGD 
Ambulancedienst en GGZ Centraal met elkaar in gesprek. Het doel is om voor 1 juli 2023 een 
plan klaar te hebben. Er zijn geen plannen voor tussentijdse aanpassingen, tenzij blijkt dat er 
grote knelpunten ontstaan in de huidige situatie. Antonius Ziekenhuis heeft dit aangegeven in 
antwoord op aanvullende vragen die wij gesteld hebben.  
 

4. De wethouder heeft gezegd dat vorige week dinsdag een memo in het college zou komen 
over deze kwestie en dat hij daarna naar de raad zou gaan. Waarom heeft de raad geen 
memo gekregen? 

 
Antwoord: 
De raad heeft nog geen memo gekregen, omdat er verdere acties zijn uitgezet om antwoorden 
op aanvullende vragen te krijgen van het Antonius Ziekenhuis, Medrie en zorgverzekeraar 
Zilveren Kruis. Het memo is 22 december aan de griffie verstuurd.  
 
Hieronder de nog niet helemaal beantwoorde vragen.  
 

5. De wethouder is akkoord gegaan omdat de zorg niet in gevaar komt. 
Waarop baseert de wethouder dat de zorg niet in gevaar komt? 

Antwoord: 



Bij het gesprek met de regiegroep was ook een vertegenwoordiger van de zorgverzekeraar 
aanwezig. Hij gaf aan dat ze voldoen aan de noodzakelijke wettelijke zorg waar de 
zorgverzekeraar voor verantwoordelijk is. De Spoedpost blijft beschikbaar op werkdagen tot 
17.00 uur. Na 17.00 uur en in de weekenden is de Spoedpost gesloten. De Spoedpost is voor 
lichte medische behandelingen zoals een röntgenfoto of een gipsarm. De huisartsenpost die in 
het pand zit, blijft wel beschikbaar in de avonden en nachten en weekenden. Voor verdere 
medische behandelingen moeten inwoners naar het ziekenhuis in Sneek of Zwolle.  
 
De zorg komt weliswaar niet in gevaar, maar wij vinden dit wel een zorgelijke ontwikkeling. 
Daarom ondernemen wij ook actie zoals opgenomen in het memo over de sluiting van de 
Spoedpost.  
 

6. Dit is weer een voorziening die op het platteland verdwijnt. Hoe zit het college dit? 
 
Antwoord: 
Het college vindt dit een zorgelijke ontwikkeling. In het memo over de sluiting van de 
Spoedpost zijn de acties opgenomen die wij hierop inzetten.  
 

7. Hoe is het geregeld voor mensen die geen vervoer hebben in de avond en weekend naar een 
ander ziekenhuis? 
Heeft de wethouder hiervoor iets geregeld? 

 
Antwoord: 
De zorgverzekeraar heeft aangegeven dat taxivervoer niet onder de verzekerde zorg valt. Wij 
gaan in gesprek met de zorgverzekeraar om druk uit te voeren op het vinden van alternatieve 
oplossingen voor het noodzakelijk vervoer als gevolg van de sluiting van de Spoedpost.  
 

8. De wethouder rekent erop dat het volgend jaar bij de opening van Het Vlie opgelost is. 
Waarop baseert de wethouder dat? 
Heeft de wethouder daar afspraken over gemaakt met zorgverzekeraar en Antonius? 
Staan die afspraken op papier? 
Wat gaat de Zorgtafel doen om te zorgen dat afspraken uit het verleden waargemaakt 
worden? 

 
Antwoord: 
De samenwerkingspartners in het Vlie zijn bezig met plannen voor toekomstbestendige zorg. 
Ook een alternatief voor de Spoedpost wordt hierbij uitgewerkt. Vanuit de gemeente zijn wij 
betrokken bij de klankbordgroep en de regiestuurgroep van Het Vlie. Daarnaast hebben wij in 
het memo over de sluiting van de Spoedpost acties opgenomen waarbij wij ons inzetten om 
goede zorg voor onze inwoners te blijven realiseren.  
 

9. Op sociale media is er veel over te doen. Het valt het CDA op veel inwoners het verschil niet 
weten tussen spoedeisende hulp, spoedpost en huisartsenpost. En dus niet weten waarvoor 
je nu wel en niet terecht kunt in avond en weekenden. Dit vinden we een gevaarlijke 
ontwikkeling, temeer omdat ook de huisartsenzorg onder druk staat en nu mensen digitaal 
geholpen worden door een huisarts. Inwoners blijven mogelijk langer met hun vraag zitten en 
stellen gang naar een huisarts of ziekenhuis uit. ( zie Trouw 5 maart 2019) 
De wethouder heeft gezegd dat communicatie over de sluiting van de spoedpost in de avond 
en het weekend niet aan het college is, maar dat ze zou aandringen op goede communicatie,  
Wat is er op dit vlak gebeurd? 

 
Antwoord: 
Antonius Ziekenhuis heeft hierover naar de inwoners gecommuniceerd. Ook Medrie heeft met 
posters hierover gecommuniceerd. Als naar voren komt dat deze twee communicatielijnen 
onvoldoende zijn, dan ondernemen wij hierop actie richting Antonius en Medrie. In onze 
berichtgeving zorgen wij ervoor dat de verschillende termen goed gebruikt worden.   
 

Datum beantwoording vragen: 10 januari 2023 

Contactpersoon: Linda Breet 

 


