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: Ongevraagd advies betreffende dreigende sluiting Gelre Ziekenhuis Zutphen

Geacht College,
De adviesraad maakt zich zorgen over de toekomst van het Gelre ziekenhuis, locatie Zutphen. De
emoties lopen bij inwoners van de gemeente Lochem en in de regio ook op. Ze volgen de
berichtgeving in de lokale pers nauwlettend. In de Tweede Kamer zijn er ook al vragen over gesteld,
zijn er zorgen geuit over de onduidelijkheid van de plannen en worden ook de redenen niet
begrepen, aangezien de jaarrekeningen een positief saldo laten zien.
Het is in de ogen van de adviesraad van belang om de rijen te sluiten en eigen (politieke) belangen
even opzij te zetten. Het overstijgende doel, het behoud van het Gelre ziekenhuis, staat hierbij
voorop. Om te kunnen voldoen aan de volumenormen en kwaliteitseisen van de beroepsgroepen, de
certificerende instanties en de zorgverzekeraars, is het nodig om de krachten te bundelen en zorg te
centreren. Uitgangspunt van de adviesraad is het behoud en waar nodig de verbetering van goede,
veilige, betaalbare en toegankelijke zorg voor onze inwoners van Lochem en de inwoners van onze
regio. Volgens ons neemt door de toenemende vergrijzing en door de toename van de bouw van
woningen buiten de randstad de vraag naar bereikbare zorg in onze regio eerder toe dan af. Door de
gevolgen van de coronapandemie neemt deze vraag op korte- en middellange termijn eveneens toe.
De centrale vraag die bij ons direct naar voren komt, is: hoe denkt men de opgelopen achterstanden
weg te werken?
De adviesraad stelt voor om een soort regieraad samen te stellen, die de komende tijd interne- en
externe stakeholders gaat consulteren. Met de bedoeling ook hun perspectieven te kunnen
meewegen in haar beoordeling. De regieraad moet volgens ons minimaal bestaan uit
vertegenwoordigers van de medisch specialisten, de regionale huisartsen, de inwoners en het
bedrijfsleven. De regieraad zal samen met de gemeente Zutphen en andere regionale gemeenten
moeten worden samengesteld.
De volgende vragen zijn van belang:
- welke basiszorg en specialistische zorg moet voor onze regio behouden blijven?
- welk specialistische - c.q. complexe zorg die naar verhouding weinig voorkomt kan naar een
andere locatie c.q. regio gaan?
- en welke infrastructuur is daarvoor nodig en welke invloed kan e health hierbij hebben?
- welke consequenties heeft deze maatregel voor de directe- en indirecte werkgelegenheid in
de regio?
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Wij zien graag als adviesraad dat de belangen van onze inwoners op een constructieve wijze worden
behartigd door een gezamenlijke aanpak. En dat de komende tijd gebruikt wordt om ideeën en
suggesties te bespreken met alle relevante stakeholders, deze verder uit te werken en financieel te
laten doorrekenen.
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Lochem groet ik u hartelijk,
Henny Jansen,
vicevoorzitter
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