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Geacht college, 
 
Op woensdag 21 november 2018 kwam in het nieuws dat patiënten verzekerd bij VGZ voor 
een eerste bezoek aan een medisch specialist niet meer terecht kunnen bij het Zuyderland 
ziekenhuis1. In 2016 deed zich nagenoeg hetzelfde voor in VieCuri in Venlo2. In dit laatste 
geval werden operaties en eerste polikliniekbezoeken uitgesteld vanwege problemen met de 
budgettering vanuit de verzekeraars. In het geval van het Zuyderland zijn overigens alle 
verzekerden die onder de coöperatie VGZ vallen de dupe. Dit wil zeggen ook de 
verzekerden bij Univé, ZEKUR, Bewuzt, VGZ voor de zorg, Zorgzaam, UMC en IZA zijn de 
dupe. Spoedzorg en zorg voor kinderen valt overigens buiten deze budgetproblemen. 
 
Bovenstaande was voor de SP aanleiding om verder onderzoek te doen naar de situatie van 
verzekerde zorg in Venlo. Tot onze verbazing kregen wij signalen dat in Venlo mogelijk ook 
diverse zorgaanbieders aan hun plafonds zitten bij de verzekeraars. Er zou zelfs sprake zijn 
van uitstel van zorg, in het voorbeeld wat wij ontdekten jeugdzorg, tot het tweede kwartaal 
van 2019. 
   
 
Bovenstaande is voor de SP in Venlo reden tot het stellen van de onderstaande vragen: 
 

 
1. Bent u bekend met uitstel van zorg door bekostigingsproblemen, in zowel 

ziekenhuiszorg, verpleegzorg, jeugdzorg als geestelijke gezondheidszorg in de 
gemeente Venlo? Zo nee, bent u bereid om onderzoek te doen naar de signalen die 
de SP ontvangen heeft? Zo ja, welke rol ziet u voor zichzelf weggelegd om de zorg 
voor de mensen in Venlo beschikbaar te houden? Graag een onderbouwing van uw 
antwoord.  
 

2. Deelt u de mening van de SP dat de problemen zoals die nu naar voren komen door 
uitstel van zorg het feitelijke failliet aantonen van de marktwerking in de zorg? Het zijn 
immers totaal perverse prikkels waarmee de zorgverzekeraars hun winsten en 
zorginstellingen hun budgetten willen veiligstellen. Zo nee, kunt u dan duiden welk 
ander doel dan geld gediend wordt met het laten wachten van patiënten en cliënten 
op een behandeling. Met alle stress, angst en onzekerheid die hierbij hoort. Graag 
een onderbouwing van uw antwoord.  
 

3. Verzekeraar VGZ heeft een groot aandeel zorgverzekerden in de gemeente Venlo. 
Hoe ziet u de onderhandelingspositie van zorgverleners versus een verzekeraar die 
zeer bepalend is in de regio waar de zorgverlener gevestigd is? Graag een uitvoerige 
onderbouwing van uw antwoord.   

																																																													
1	https://www.1limburg.nl/zorg-op-vgz-patienten-niet-meer-welkom-bij-zuyderland	
2	https://www.1limburg.nl/geld-bijna-op-viecuri-schort-operaties-op	



4. In eerdere beantwoording van vragen over semipublieke instelling antwoorde u als 
college dat het vooral aan raden van bestuur en raden van toezicht is om invulling te 
geven aan de zorg voor patiënten en de integriteit van de organisatie. Daarmee geeft 
u aan dat u feitelijk aan geen rol te willen spelen als het gaat om vertrouwen in de 
(semi) overheid. Ziet u gezien uw taken ten aanzien van de zorg wel een rol 
weggelegd om met zorgverleners en verzekeraars het gesprek aan te knopen ten 
einde zorg in de gemeente beschikbaar en bereikbaar te houden, ook in de laatste 
maanden van het jaar? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze gaat u hier 
invulling aan geven? Graag een onderbouwing van uw antwoord.  
 

 
5. Budgetproblematiek heeft tot op heden in onze provincie nog geen effect gehad op 

de acute zorg. Echter in de Flevopolder is onlangs een ziekenhuis failliet gegaan. Bij 
de overname door een ander ziekenhuis zijn daar verloskunde en spoedeisende hulp 
wel verdwenen. Met alle gevolgen van dien. Welke preventieve maatregelen denkt u 
te kunnen nemen om te voorkomen dat in Venlo een dergelijke situatie gaat 
ontstaan? De SP wijst u hierbij op het feit dat de burgemeester van Venlo voorzitter is 
van de Veiligheidsregio en daarmee een bestuurlijke rol heeft in de richting van de 
opgeschaalde acute zorg. De SP verwijst hierbij ook naar de wet op de 
veiligheidsregio’s waarin de directeur publieke gezondheid bevoegdheden heeft ten 
aanzien van waarborgen van de opgeschaalde acute zorg. Graag een onderbouwing 
van uw antwoord.  
 

6. Deelt u de mening van de SP dat het overgrote deel van de zorgmedewerkers dag in 
dag uit rond de klok keihard werken voor een goede zorg in Venlo? Dat 
constaterende ziet de SP ook dat managers, marketingstrategen en meer van dit 
soort functies worden ingezet om de budgetten te bewaken en aan tal van prestatie 
indicatoren voor zowel inspectie als verzekeraas te voldoen. Deelt u de mening van 
de SP dat het een schande is dat gemeenschapsgeld bestemd voor de zorg voor een 
belangrijk deel niet naar de zorg gaat. En dat dit doorgeslagen systeem van 
georganiseerd wantrouwen een halt toegeroepen moet worden? Zo ja, welke 
maatregelen of lobby gaat u vanuit Venlo organiseren? Zo nee, bent u dan van 
mening dat het logisch is dat eerder geld wordt uitgetrokken voor managers dan voor 
verpleegkundigen? Graag een onderbouwing van uw antwoord.  

 
 
Uitkijkend naar de beantwoording binnen de gestelde termijn. 
 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
Ton Heerschop   
 


