Aan:
Wethouder dhr. Jack Werkman en het college van B&W
Griffie gemeenteraad Sluis

Onderwerp: Dreigende sluiting Spoedzorg in Oostburg (HAP)
Datum: 29 maart 2021
Geachte heer Werkman en leden college B&W,
Als RMDO willen wij met deze brief onze grote zorg uit spreken over de donkere wolk die boven
de Spoedzorg in het Sint-Antonius in Oostburg is komen te hangen met mogelijke sluiting in de
nachtelijke uren tot gevolg.
Onze zorg en ongerustheid is ontstaan na mededelingen in de recente Commissie Samenleving
& Middelen van uw Raad en berichten in de PZC, gebaseerd op o.a. uitspraken van de voorzitter
van Nucleus Zorg, de ondersteunende organisatie voor huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen.
Met deze uitspraken heeft Nucleus Zorg kenbaar gemaakt dat het openhouden van de HAP post
in Oostburg in de nachtelijke uren steeds moeilijker wordt. De onderbouwing van dit standpunt
baseert Nucleus op onvoldoende beschikbaarheid van huisartsen, die deze post bij toerbeurt
moeten bemannen, en hierdoor te vaak aan de beurt komen en niet valt te combineren met
hun toch al drukke werkzaamheden.
Al in een brief van 19 maart 2018 sprak de RMDO, mede namens de leden van onze Koepel Zorg
& Welzijn en in het belang van de bevolking van West-Zeeuws-Vlaanderen, haar bezorgdheid
uit over de houdbaarheid van de zorg die door de HAP en het Sint-Antoniusziekenhuis wordt
geleverd.
We stelden toen dat: ”De continuïteit wordt als essentieel en belangrijk gezien, de nu bereikte
verbetering is voor altijd en kan daarna alleen nog maar verder worden verbeterd en nooit
meer worden teruggedraaid, want dan verdwijnt het vertrouwen in en de beschikbaarheid van
de dienstverlening.”
De RMDO is van mening dat alle middelen en mogelijkheden moeten worden aangewend om
de huidige voorzieningen in Oostburg in stand te houden en voor onbepaalde tijd te
verankeren. Onze regio staat onder grote druk om alle faciliteiten voor een gezonde
samenleving in West-Zeeuws-Vlaanderen te behouden. Nucleus Zorg en ZorgSaam spelen hierin
een belangrijke en cruciale rol.
Dreigende of zelfs erger een effectieve sluiting van de nachtelijke Spoedzorg, veroorzaakt
onherstelbare schade en diep geschonden vertrouwen in de zorgvoorzieningen onder de
bewoners van West-Zeeuws-Vlaanderen.

Het verdwijnen van de 24/7 Spoedzorg verlening heeft niet alleen grote invloed op de
plaatselijke bewoners, maar zal zeker ook invloed hebben op de aantrekkingskracht zich hier als
nieuwe bewoners te vestigen.
Ook de uitwerking van bijkomende gevolgen op andere voorzieningen zoals onderwijs,
werkgelegenheid en het verenigingsleven, moet niet worden onderschat en onder ogen
worden gezien. Evenals de gevolgen voor het jaarlijkse grote aantal verblijftoeristen, voor wie
essentiële Spoedzorg op goed bereikbare afstand van groot belang is en eigenlijk een
randvoorwaarde om hier veilig te kunnen verblijven.
De RMDO meent ook dat het nu al aanwezige kleine ‘weglek’ effect naar de spoedeisende hulp
in het ziekenhuis in Knokke-Heist sterk zal toenemen en meer structureel zal worden. De
uitstraling en beeldvorming rond het nieuwe ziekenhuis in Knokke, eerdere ervaringen of
bekendheid met de aanwezigheid van een volledige spoedeisende zorg, zal dit alleen maar
versterken.
Door de zorg in Oostburg af te schalen en te beperken zal voor veel bewoners en toeristen de
keus snel zijn gemaakt, met alle gevolgen op de langere termijn van dien.
De RMDO verwijst vanuit deze optiek ook naar de beleidsdoelen en -plannen binnen het Sociaal
Domein van de gemeente Sluis 2020-2024, waarin o.a. staat: “Sluis is een gemeente met een
prettig, gezond en veilig leefklimaat”.
Wij menen dat voor de gemeente Sluis de Kadernotitie Gezondheidsbeleid Zeeuws-Vlaanderen
2022-2025 een volwaardige invulling dient te krijgen, waarin niet alleen voor de inwoners maar
ook voor het toerisme, onze belangrijkste economische peiler, een spoedzorg in Oostburg van
groot belang is en verzekerd moet worden.
De RMDO hoopt met deze brief het grote belang van de aanwezigheid en in stand houding van
24/7 zorg in Oostburg benadrukt te hebben en rekenen met uw optimale inzet op een positief
resultaat.
Met vriendelijke groeten,
Namens de RMDO,
Rien Puyenbroek,
Voorzitter.

