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Wij willen allemaal graag lang en gezond leven. Daarom vinden 
we gezondheidszorg zo belangrijk. We betalen hiervoor zorg-
premie, maar willen er ook niet te veel voor betalen. We willen 
dat de zorg dichtbij is. Niet voor niets roept de sluiting van een 
ziekenhuis veel emoties op. 
Gezondheidszorg begint bij onszelf. Door onze manier van leven 
(gewicht, roken, bewegen) hebben we zelf voor een deel in 
de hand of we ziek worden of niet.  Bij ziekte zorgen familie 
of vrienden vaak, maar soms is die hulp er niet of is er direct 
specialistische zorg nodig, van de huisarts, de thuiszorg, de 
kraamzorg, de specialist in het ziekenhuis. Ook hier geldt dat 
deze zorg zo dicht mogelijk in de buurt georganiseerd moet zijn.

De organisatie van de gezondheidszorg is de laatste tientallen 
jaren sterk veranderd. Vroeger had ieder dorp en stad zijn eigen 
kruisvereniging en vaak ook nog een ziekenhuis. De huisarts 
kende al zijn patiënten en stond 24 uur per dag voor ze klaar. 
Intussen is de huisartspraktijk vervangen door een groeps-
praktijk of een gezondheidscentrum en is het plaatselijke 
hospitaal opgegaan in regionale ziekenhuizen.  De wijkverpleeg-
kundige van de plaatselijke kruisvereniging is vervangen door 
een verpleegkundige die in dienst is van een anonieme thuis-
zorgorganisatie. Behandelingen waar patiënten vroeger weken 
voor in het ziekenhuis lagen, worden nu binnen een dag 
poliklinisch afgehandeld. 

De complexe ingrepen die nog wel in het ziekenhuis plaats-
vinden vragen om zeer hoog opgeleide specialisten met veel 
ervaring. Zij moeten jaarlijks voldoende patiënten behandelen 
om hun kennis en vaardigheden op peil te houden: we willen 
immers hoge kwaliteit. 

Al die veranderingen hebben ons veel goeds opgeleverd. We 
leven gemiddeld steeds langer en we leven ook langer gezond. 
Maar wij betalen ook een prijs. De gezondheidszorg wordt 
anoniemer en er wordt steeds meer langs elkaar heen gewerkt. 
De éne arts weet soms niet wat de andere arts heeft gedaan. 
Hoe vaak gebeurt het niet dat een patiënt iedere keer opnieuw 
hetzelfde verhaal moet houden. Dat er onnodig veel foto’s 
worden gemaakt of dat elke keer opnieuw onderzoek gedaan 
wordt, omdat de arts de resultaten van het vorige onderzoek niet 
kent. Dat kost veel geld.

Het kan kortom effi ciënter in de zorg. Maar die effi ciëntie heeft 
zijn grenzen. De gezondheidszorg moet voor de patiënt ook 
bereikbaar zijn. Het kan niet zo zijn dat je ‘s avonds of in het 
weekeinde tientallen kilometers moet rijden om de huisartsen-
post te bereiken. Ook mag het niet te lang duren voor je in een 
acute noodsituatie bij de spoedeisende hulp bent. En als je voor 
een onderzoek naar het ziekenhuis gaat wil je niet twee of drie 
keer terug komen voor je de uitslag krijgt.

DE ZEEUWSE ZORG IS VAN ONS ALLEMAAL 
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ONZE ZIEKENHUIZEN

De regering van VVD en CDA dekt met de PVV dat marktwerking 
leidt tot betere samenwerking in de zorg, dat de kwaliteit 
verbetert en dat de zorg minder gaat kosten. Wij geloven daar 
niet in. En diezelfde marktwerking zorgt voor een golf aan 
fusies, want schaalvergroting zou geld besparen. In die grotere 
organisaties maken managers steeds meer de dienst uit in de 
zorg. Dit is niet alleen frustrerend voor de patiënten maar ook 
voor het – hardwerkende – personeel die zich elke dag weer 
maximaal inspannen voor hun patiënten.
Tot nu toe hebben ondanks de marktwerking de ziekenhuizen 
meer uitgegeven dan was begroot. Toegegeven, de ziekenhuizen 
hebben te maken met de gevolgen van de vergrijzing en een 
toename van ingewikkelde operaties, maar dat is slechts een 
deel van het verhaal. Intussen betalen we wel ieder jaar meer 
premies voor onze zorgverzekering.
De huidige discussie over de locatie van het dottercentrum in 
Zeeland toont aan dat de marktwerking niet leidt tot effi ciënte 
afspraken, maar tot gedoe tussen ziekenhuizen. Iedereen wil 
immers uit de ruif mee-eten: ieder ziekenhuis wil groeien en alle 
specialismen in huis behouden of halen. Dat geeft niet alleen 
ruzie: het kost ons, de burger, veel geld. Het zijn problemen die 
de markt zelf niet oplost.

Ook is de markt geen oplossing bij de keuze van vestigingsplaat 
voor ziekenhuizen. Het gaat om meer dan markt. Niet voor niets 
dat we in Zeeland bijvoorbeeld de afgelopen jaren forse discussies 
hebben gevoerd over de vestigingsplaats van de ziekenhuizen. 
De PvdA vindt dat het democratisch gekozen provinciebestuur 
een verantwoordelijkheid voor de gezondheidszorg heeft. De 
zorg is immers van ons allemaal. Op initiatief van de PvdA heeft 
de provincie hierin een actieve rol gespeeld. 

Marktwerking onder dit VVD-CDA-kabinet leidt echter tot 
verkwisting en koude sanering. Dat accepteert de PvdA niet. 
Wij vinden dat de burgers via hun democratisch gekozen 
provinciebestuur tegenwicht moeten bieden aan de marktwerking 
vanuit Den Haag. De zorg is van de burgers en niet van de markt.
De PvdA vindt het de hoogste tijd dat wij als burgers weer mee-
beslissen over onze eigen zorg en over onze eigen ziekenhuizen. 
Wij willen gezondheidszorg om de hoek, en in een menselijke
maat. De PvdA vindt dat de bevolking aan zet is en heeft hiertoe 
een plan voor de zorg in Zeeland ontwikkeld: 
Nabijheid en kwaliteit.

NABIJHEID EN KWALITEIT IN ZEELAND
Zeeland heeft specifi eke problemen. De provincie is dunbevolkt 
en kent met de diverse dammen, tunnels en bruggen bijzondere 
problemen met bereikbaarheid. Ook neemt de vergrijzing in de 
provincie toe. Al met al wordt de vitaliteit van het gebied aan-
getast.
De PvdA wil dat in Zeeland de huisarts, de GGZ, de GGD ,het 
consultatiebureau, het WMO-loket en de apotheker elkaar gaan 
versterken in nieuwe verbanden. Ook ziekenhuizen moeten 
wat de PvdA betreft dichtbij de patiënten blijven. Veel taken, 
zoals het stellen van diagnoses, poliklinische behandelingen en 
controles kunnen prima in elke Zeeuwse regio plaatsvinden. 
Alleen (complexe) operaties en gespecialiseerde hulp vragen 
om gespecialiseerde ziekenhuizen. Voor extra gecompliceerde 
zaken zal het noodzakelijk blijven een beroep te doen op de 
academische en top-ziekenhuizen buiten de provincie, zowel in 
Nederland als België. Daarvoor zullen patiënten verder moeten reizen.

Huisartsen, diagnosecentra / poliklinieken en (operatie)zieken-
huizen, academische ziekenhuizen: hier ontstaat een netwerk 
van zorgvoorzieningen, hoog in kwaliteit en zoveel als kan, maar 
toch dichtbij. Naast de huisartsenposten, gaat het om (behoud 
van) de poliklinieken in Hulst, Oostburg, Zierikzee, Walcheren 
(na realisatie nieuwbouw), Goes en Terneuzen. 

Op deze locaties zijn klinieken gevestigd waar de specialist 
spreekuur houdt, maar waar je ook binnen één dag behandeld 
kan worden. De locaties Terneuzen en Goes bieden daarnaast  
ook de meer gecompliceerde ziekenhuiszorg waarvoor opname 
noodzakelijk is, met elk hun eigen specialismen; dus niet overal 
alles. De zorg die van tevoren te plannen valt vindt in de nieuwe 
ziekenhuis locatie op Walcheren plaats. Zo blijft in Zeeland een 
kwalitatief hoogwaardige (klinische) zorg in stand. 

MEER MARKT WERKT NIET IN DE ZORG

PvdA-lijsttrekker Annebeth Evertz:  ,,De patiënt staat 

voor ons centraal in Zeeland en niet de manager van 

een ziekenhuis. Juist vanwege de bijzondere problemen 

met de bereikbaarheid in onze provincie is het van 

belang dat er een fi jnmazig net ontstaat van 

huisartsen, poliklinieken, ziekenhuizen en andere 

zorginstellingen. Het wordt tijd voor een nieuw 

zorgplan om patiënten op maat te bedienen.’’
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De PvdA wil dat de provincie met consumenten, patiënten-
organisaties, hulpverleners en zorgverzekeraars een gezamenlijk 
Zeeuws aanpak voor de organisatie van de zorg in Zeeland 
ontwikkelt. Een aanpak die een antwoord geeft op de specifi eke 
Zeeuwse problemen maar die vooral de kwaliteit en nabijheid 
van de zorg verbetert. 

Het provinciebestuur neemt daarin het voortouw en zorgt 
ervoor het wordt  uitgevoerd. Wij krijgen als burgers zo weer 
invloed op de zorg in Zeeland. De beslissingen daarover worden 
in alle openbaarheid besproken. De PvdA heeft zelf een voorzet 
gegeven met het plan Nabijheid en kwaliteit.

De PvdA wil dat huisartsen, thuiszorginstellingen, verpleeg-
instellingen, specialisten en ziekenhuizen contracten met elkaar 
sluiten waarin geregeld is wie waar en op welke manier zorg 
verleent.

De PvdA wil dat de Zeeuwse ziekenhuizen hun specialismen 
verdelen over de drie locaties op Walcheren, in Goes en 
Terneuzen. Daarmee voorkom je versplintering en behoudt je de 
kwaliteit in de provincie.

De PvdA wil dat de verschillende soorten zorg naadloos op 
elkaar aansluiten. Dat betekent dat er nog meer dan nu moet 
worden samengewerkt, en dat inzichtelijk wordt gemaakt hoe 
een en ander geregeld is.
De PvdA wil dat de provincie de noodzakelijke ontwikkelingen 
steunt. Dit kan (ook) door als provincie fi nancieel garant te staan 
voor de bouw van een  nieuwe ziekenhuislocatie op Walcheren. 
Maar daar tegenover staat dat de provincie ook zeggenschap 
krijgt over de zorg. Als je fi nancieel garant staat mag je dat eisen.

Kortom, de PvdA wil dat Zeeland op het gebied van de organisatie 
en kwaliteit van de gezondheidszorg  een eigen passende aanpak 
maakt . 

KNELLENDE REGELS

Bij een nieuwe aanpak en de specifi eke problemen kunnen de 
oude regels knellen.  Wij willen  een pilot voor de komende 5 jaar 
waarin de landelijke overheid ruimte geeft, ook buiten de regels, 
zodat we in Zeeland zorg op maat kunnen realiseren: van hoge 
kwaliteit en nabij.

WAT WIL DE PVDA?
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