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Beste heer Jansen,
Op 20 april 2021 ontvingen wij van uw adviesraad een e-mail. Daarin geeft u het college van
burgemeester en wethouders een (ongevraagd) advies over een dreigende sluiting van het Gelre
ziekenhuis. Hieronder leggen wij uit hoe wij uw advies betrekken bij onze rol in het
locatieprofielentraject.
Uw advies en rol gemeente Lochem
Tijdig geïnformeerd worden
Wij delen uw zorg. Het locatieprofielentraject kan negatieve gevolgen hebben voor de locatie van het
Gelre ziekenhuis in Zutphen. Ons college wil graag geïnformeerd en betrokken blijven door het Gelre
ziekenhuis. Dat willen wij omdat het locatieprofielentraject gevolgen kan hebben voor de zorg aan onze
inwoners. Wij delen uw uitgangspunt dat kwalitatief goede en nabije ziekenhuiszorg behouden moet
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blijven. Daarover zijn we, samen met buurgemeenten , in gesprek met het Gelre ziekenhuis.
Spoedzorg
Net als uw adviesraad maken wij ons zorgen over de spoedzorg. Zeker als de spoedeisende hulp
(SEH) zou verdwijnen, dan kunnen de gevolgen groot zijn. De aanrijdtijden voor spoedeisende zorg
komen dan onder druk te staan. Het mogelijke verdwijnen van operatiekamers (OK), Intensive Care (IC)
en verloskundige zorg in Zutphen kan gevolgen hebben voor het welzijn van onze inwoners. Hierover
hebben we gesproken met de Raad van bestuur van het Gelre. Zie ook de beantwoording van de
Kamervragen over het Gelre ziekenhuis (zie bijlage, antwoord 9).
Buitenlocaties
Naast de hoofdlocaties heeft het ziekenhuis ook buitenlocaties in meer gemeenten. Zo heeft Lochem
sinds de jaren ’90 een buitenpoli in woonzorgcentrum De Hoge Weide. Daar vinden onder andere de
volgende activiteiten plaats: röntgen, bloedprikken en wekelijkse spreekuren van specialisten. Wij
begrijpen dat er in het locatieprofielentraject (nog) niet is gesproken over de buitenlocaties.
Onze rol
Het college van Lochem heeft geen financiële of opdrachtgevende relatie met het ziekenhuis. Die
verantwoordelijkheid ligt bij de zorgverzekeraar(s). De nabijheid van een ziekenhuis in Zutphen is
belangrijk voor de Lochemse inwoners. Dat geldt ook voor de Lochemse buitenpoli. Als onderdelen
zouden verdwijnen, dan heeft dat gevolgen voor onze inwoners. Daarom zullen wij ons hard blijven
maken voor het behouden van goede ziekenhuiszorg voor de Lochemse inwoners. Wij verwachten de
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Lochem, Brummen, Berkelland en Bronkhorst zijn buurgemeenten van locatie Zutphen van het
ziekenhuis. Ook met de andere buurgemeenten van de locatie Apeldoorn van het ziekenhuis hebben wij
het gesprek gevoerd. Zij hebben geen relatie met de locatie Zutphen van het Gelre.
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komende maanden meer zicht te krijgen op de voortgang van het locatieprofielentraject. Daarna
beraden wij ons op de acties die wij als gemeente kunnen ondernemen.
Centrale vraag
2
In de beantwoording van de Kamervragen (zie bijlage) komt uw ‘centrale’ vraag aan bod. Kamervraag 7
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en 8 gaan hier op in. Antwoord 7 gaat in op de druk op de SEH in Coronatijd. Gelre geeft daarover aan dat
patiënten toch geholpen zijn. Uit het antwoord van vraag 8 blijkt dat het Gelre zijn eigen plan maakt voor
inhaalzorg. Daarin kan Gelre ook rekening houden met zijn eigen ideeën over de toekomst van het
ziekenhuis. Verder is er een coördinatiecentrum dat Covid-19-patiënten spreidt voor een gelijk speelveld
voor opschaling.
Oprichten regieraad
Uw raad adviseert het ziekenhuis om een ‘regieraad’ op te richten. Het doel daarvan is het meewegen van
de perspectieven van belanghebbenden/stakeholders. Wij constateren dat het Gelre binnen en buiten het
ziekenhuis met zijn stakeholders spreekt (o.a. verschillende groepen werknemers en ketenpartners). De
scenario’s waarover is gesproken, zijn nog niet erg concreet. Het is nog te vroeg om te kunnen
doorrekenen wat de gevolgen zijn.
Antwoord op uw vragen
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Wij hebben uw vragen betrokken bij het gesprek van 6 juli jl. met de raad van bestuur van het Gelre.
Op dit moment is het nog niet mogelijk daar een antwoord op te geven. We verwachten dat daarover
pas na de zomer meer duidelijkheid op te geven valt door het Gelre. Wanneer wij meer weten, dan
informeren wij u daarover. Omgekeerd stellen wij het ook op prijs als u aanvullende informatie met ons
deelt.
Proces
-

-

-
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Petitie: Burgemeester van ’t Erve heeft op 18 mei 2021 een petitie (burgerinitiatief) aangeboden
aan de raad van bestuur van Gelre samen met de burgemeesters van Zutphen en Brummen
Gesprek met regiogemeenten: wethouder van Zeijts heeft op 28 mei 2021 met 8 wethouders van
buurgemeenten gesproken over het locatieprofielentraject van Gelre ziekenhuis. Daar kwam het
volgende uit:
o Lochem, Brummen, Bronkhorst en Berkelland gaan samen het gesprek aan met de raad van
bestuur van het Gelre (6 juli 2021). Deze gemeentes zijn allen individueel benaderd door Gelre.
o Apeldoorn en Zutphen vertegenwoordigen alle 8 regiogemeenten
o Behoud acute zorg in Zutphen is zeer belangrijk. We vragen aandacht voor het betrekken van
de ambulancezorg. Die lijkt niet betrokken te zijn bij de ‘leading coalition’.
o Ontwikkelingen ziekenhuiszorg komende 15 jaar: we verwachten dat ziekenhuizen de zorg veel
meer thuis organiseren. Naar verwachting worden dan alleen de meest urgente gevallen nog
behandeld in het ziekenhuis. Een deel van de zorg wordt elders uitgevoerd, ook nazorg vindt
elders plaats. Dat heeft ook gevolgen voor ons als gemeente. De druk op mantelzorgers is nu al
hoog. Op dat vlak ligt er de komende jaren een grote uitdaging. Die wordt hierdoor nog groter.
o Belang om gemeenteraden zorgvuldig te infomeren (zie volgende bullet)
Gemeenteraden van Brummen, Lochem en Zutphen zijn door Gelre op 1 juli 2021 bijgepraat over
het proces. In het najaar volgt opnieuw een bijpraatsessie. Gelre neemt uiterlijk eind 2021 een
besluit over lokatieprofielen.
Gesprek wethouders Brummen, Berkelland, Bronkhorst en Lochem met de raad van bestuur van
Gelre (6 juli 2021). Ter sprake kwam o.a. :
o Zorg thuis
o Spoedeisende hulp
o Intensive Care
o Verloskunde

“Hoe denkt men de opgelopen achterstanden weg te werken”
Spoedeisende hulp
4
Zie onderaan de eerste pagina van uw advies.
3

2021-202537 - 3/3

-

-

De colleges van de 4 buurgemeentes worden de komende tijd naar behoefte bijgepraat door het
Gelre.
Antwoorden op gestelde Kamervragen: burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van
de antwoorden van minister van Ark op de Kamervragen over het ziekenhuis. De volgende
antwoorden vielen op:
1. kwaliteit van zorg verhogen en geen gedwongen ontslagen
2. de groepen waarmee Gelre spreekt zijn voldoende voor het nemen van een besluit
3. Gelre wil in het najaar 2021 een besluit nemen over het locatieprofielentraject.
4. regiobeeld van Zilveren Kruis is basis voor gesprekken met stakeholders
5. 28% stijging tot 2040 van 65+ (chronische ziektes) bij een krappere arbeidsmarkt
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6. cijfers bezoek SEH in Zutphen en in Apeldoorn (Apeldoorn 2x zoveel)
7. presentatie-stops bij SEH (in Corona tijd: 3x in Zutphen, 8x in Apeldoorn). Patiënten worden
desalniettemin geholpen
8. nationaal herspelplan zorg: inhalen van zorg vanwege Corona.
9. effecten op aanpassingen in de acute zorg en delen gegevens met ketenpartners vóór
besluitvorming.
Betrokkenheid gemeente Lochem bij het vervolg van het locatieprofielentraject: we houden een
vinger aan de pols samen met buurgemeenten. Gemeentes Apeldoorn en Zutphen blijven
onderdeel van de ‘leading coalition’ en zijn voor ons ook een aanspreekpunt om eventueel punten
in te brengen.

Neem gerust contact op
Heeft u vragen na het lezen van de brief? Neem dan contact op met Ard Kosters. U bereikt hem op
(0573) 289 249. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook naar a.kosters@lochem.nl . Ard Kosters werkt op
maandag tot en met donderdag. Vermeld in uw e-mail altijd ons kenmerk. Dan kunnen wij u zo snel
mogelijk helpen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

Renger Starke
secretaris

Sebastiaan van ‘t Erve
burgemeester

Bijlage: beantwoording Kamervragen door minister van Ark (28 juni 2021)
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