
 

Motie knokken behoud Intensive Care Gelre Ziekenhuis Zutphen 

 

De gemeenteraad van de gemeente Zutphen in vergadering bijeen op 13 

maart 2017,  

 

Constaterende dat: 

- Gelre Ziekenhuizen het voornemen heeft om de Intensive Care afdeling 

in Zutphen te sluiten; 

- het verzorgingsgebied van Gelre Ziekenhuizen niet alleen Zutphen 

maar ook Almen, Brummen, Eefde, Laren, Lochem, Ruurlo, Steenderen 

en Voorst omvat; 

- plaatsen met een vergelijkbaar verzorgingsgebied zoals Tiel, 

Harderwijk, Winterswijk en Hardenberg over een Intensive Care 

beschikken; 

- Gelre Ziekenhuizen sinds 2015 aanzienlijke verliezen heeft en 

tegelijkertijd een forse toename heeft aan salariskosten voor medisch 

specialisten; 

- Gelre Ziekenhuizen sinds 2016 jaarlijks 5 tot 7 miljoen euro bezuinigt. 

 

Overwegende dat: 

- Intensive Care een belangrijk onderdeel is van een goed functionerend 

algemeen ziekenhuis; 

- Intensive Care zich niet beperkt tot enkel specifiek medische 

aandoeningen; 

- dat het kunnen bieden van Intensive Care bijdraagt aan een 

toegankelijke gezondheidszorg in de regio; 

- dat het verlies van een Intensive Care voor patiënten uit Zutphen en 

omgeving leidt tot hogere, onaanvaardbare medische risico’s; 

- dat het belastend is voor mantelzorgers om een aanmerkelijk langere 

reisafstand naar een Intensive Care te hebben; 

- een volwaardig ziekenhuis hoort bij het voorzieningenniveau van 

Zutphen en een van de factoren is om in Zutphen te gaan wonen; 



- dat het ziekenhuis in Zutphen een van onze grootste en belangrijkste 

werkgevers is; 

- bezuinigingen niet moeten leiden tot gezondheidsrisico’s. 

 

Roept het college op: 

- zich maximaal in te zetten voor het behoud van een Zutphense 

Intensive Care afdeling; 

- daarover Gelre Ziekenhuizen indringend te bevragen; 

- te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de Intensive Care 

afdeling voor Zutphen te behouden en hierover gesprekken aan te 

gaan met niet alleen Gelre Ziekenhuizen, maar ook met 

toezichthouders, eerste lijnzorgverleners, zorgverzekeraars, de 

Colleges van B&W in de regio en andere mogelijke gesprekspartners; 

- hierover uiterlijk 1 april a.s. de raad te informeren. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 


