
 

 
 

Achterhoek Raad - Motie “Behoud 2 volwaardige 

Ziekenhuizen Achterhoek” 
Motie behorende bij agendapunt 2. “Vaststelling Uitvoeringsplan 2020”. 

 

 

  

 

            

 

 
                      

                               Aalten 
 

De Achterhoek Raad, in vergadering bijeen d.d. 9 december 2019, 

 

Constaterende dat  

● er een blijvende onzekerheid bestaat over het behoud van het streekziekenhuis 

Koningin Beatrix 

● door deze onzekerheid ook nieuw zorgpersoneel, artsen en verpleegkundigen niet de 

stap maken naar de Achterhoek om zich hier blijvend te vestigen 

● door de toenemende vergrijzing de inwoner van de Achterhoek minder mobiel is 

● de Achterhoek de ambitie heeft om de gezondste regio te worden 

● iedere inwoner van de Achterhoek zorg dichtbij belangrijk vindt 

● er een fragiel sluitend netwerk is van ziekenhuiszorg in de Achterhoek inclusief 

samenwerking over de grens 

● kleinschaligheid past bij de regio Achterhoek 

Overwegende dat 

● er een groot gat valt in het zorgnetwerk bij verplaatsing van de klinische 

kindergeneeskunde en de geboorte zorg/gynaecologie uit Winterswijk 

● deze ontwikkeling voor de werkgelegenheid, zorg en verkeersdrukte voor de hele 

Achterhoek niet goed zou zijn 

● de reistijd bij spoed te lang is 

● de kwaliteit van zorg voor een groot deel bestaat uit een goede relatie met de patiënt 

● beide ziekenhuizen uitstekende prestaties leveren en er financieel goed voorstaan 



● ziekenhuizen in Enschede en Doetinchem zeer slecht bereikbaar zijn met het openbaar 

vervoer vanuit Winterswijk in de avond-, nacht-, en weekenduren 

Verzoekt de Achterhoek board om 

● zich in te zetten voor het behoud van 2 volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek, 

inclusief verloskundige zorg/gynaecologie en klinische kindergeneeskunde  

● zich in te zetten voor goede, kwalitatieve en bereikbare zorg in heel de Achterhoek 

● in gesprek te gaan met de raad van bestuur van Santiz, zorgverzekeraars, HZOA, 

HZOIJ, Cliëntenraad, Medische staven, verloskundigen en andere zorgpartijen 

● een lange termijn visie af te dwingen om de steeds terugkerende onrust te stoppen 

● een positieve campagne te starten om zorgpersoneel, artsen en verpleegkundigen te 

behouden en aan te trekken voor de Achterhoek 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

CDA-fractie Achterhoek Raad 

D66-fractie Achterhoek Raad 

PvdA-fractie Achterhoek Raad 

Voor Winterswijk-fractie Achterhoek Raad 

Winterswijks Belang-fractie Achterhoek Raad 

GroenLinks-fractie Achterhoek Raad 

VVD-fractie Achterhoek Raad 

ChristenUnie-fractie Aalten 

GemeenteBelangen Aalten-fractie 

HMV Aalten-fractie 

 

 


