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Vragen: 

Vanaf oktober 2014 komen op gezamenlijk initiatief van de Antonius Zorggroep en 

Medrie, de stakeholders, inclusief de gemeentes Emmeloord en Urk, bij elkaar om een 

oplossing te vinden voor de spoedzorg in de nacht. In 2015 is MC Groep aangesloten bij 

de overleggen.  

De uiteindelijke oplossing voor de continuïteit van de acute zorg in de nacht, inclusief de 

veiligheid van de medewerkers, ligt in de concentratie van zorg van de beide 

ziekenhuizen, de huisartsenpost van Medrie en de Ambulancezorg vanuit één locatie. De 

MC Groep en Antonius Ziekenhuis sloten in nov 2015 een intentieverklaring om 

gezamenlijk het aanbod, de continuïteit en de beschikbaarheid van zorg in NOP en Urk 

vorm te geven. Het was de bedoeling dat het Antonius haar intrek zou nemen in het 

gebouw van de MC Groep, maar de huisvestingsvraag is on hold gezet vanwege de 

financiële problemen rond de MC Groep. 

Vragen van PvdA aan het college: 

1. Is het college zich er van bewust dat de beide ziekenhuizen geen rol spelen in de 

beschikbaarheid van acute zorg in de nacht en dat de concentratie van zorg nodig is? 

Zo ja of zo nee? Wat kan de huisartsenpost van gemeente Noordoostpolder 

verwachten  om te zorgen dat deze acute zorg gegeven kan blijven worden? 

2. Weet de wethouder dat de invulling van de acute zorg, met name in de nacht, zeer 

kwetsbaar is met nu al een hoge dienstenbelasting voor de huisartsen en met 

beperkte veiligheid op de locatie, waardoor startende huisartsen terughoudend zijn in 

het zich willen vestigen in NOP?  Wat is de opvatting van het college in deze en ziet 

zij hierin een taak en welke? 

3. Is het college zich er van bewust dat door het wachten op een gezamenlijk aanbod 

van de beide ziekenhuizen er na al die jaren nog geen geschikte veilige gezamenlijke 

locatie is voor de acute zorg? Welke verantwoordelijkheid ziet het college zelf in 

deze? 

 

Antwoord: 

1. Wij zijn ons er ter dege van bewust dat we voor de acute zorg zijn 

aangewezen op de ons omliggende ziekenhuizen met een spoedeisende 

hulpvoorziening. Met het wegvallen van het ziekenhuis in Lelystad en 

hiermee de acute zorg aldaar wordt dit nog moeilijker. Wij spreken de 

minister en de zorgverzekeraars er daarom op aan hun verantwoordelijkheid 

in deze te nemen en zorg te dragen voor goede ambulancezorg in combinatie 

met een goed geoutilleerde huisartsenpost. 

2. Zie voorgaande antwoord. Wij verwachten dat dat de minister en de 

zorgverzekeraars in deze hun verantwoordelijkheid nemen. 

3. Wij bestrijden het beeld dat het college heeft “gewacht” op een aanbod van 

de beide ziekenhuizen. Wij zijn de afgelopen jaren juist actief bezig geweest 

de beide ziekenhuizen met elkaar in gesprek te laten blijven over 

samenwerking. Dit vanuit de verantwoordelijkheid die we voelen voor een 

goede zorg van onze inwoners. Daarbij hebben we telkens aangedrongen op 



een goede oplossing voor de ouderenzorg en een kwalitatief goede 

ambulancezorg. Een samenwerking kunnen wij niet opleggen, maar moet 

van beide partijen komen. Helaas is dat uiteindelijk niet gelukt. 
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