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Dinsdagavond 24 januari jongstleden heeft Henri Janssen, directeur van Streekziekenhuis 

Koningin Beatrix, in zalencentrum Wamelink ten overstaan van een grote hoeveelheid 

verontruste burgers zijn visie gegeven op de toekomst van het SKB en vragen beantwoord die 

daarover werden gesteld. Janssen bevestigde dat hij nog steeds aankoerst op één groot nieuw 

ziekenhuis “in Varsseveld”, als vervanger voor de huidige ziekenhuizen in Doetinchem en 

Winterswijk. Volgens Janssen “voor de lange termijn de beste optie voor de Achterhoek en de 

beste garantie voor goede en betaalbare zorg zo dicht mogelijk bij de burger”. Janssen liet 

daarbij een plaatje zien met daarop een paar pijlen die nog eens duidelijk moesten maken dat 

de afstand van Winterswijk naar Varsseveld korter is dan die naar Doetinchem of Enschede. 

Alsof we dat niet wisten. Maar wat Janssen er niet bij vertelde, is dat met één groot nieuw 

ziekenhuis in Varsseveld voor de hele Achterhoek, elke Achterhoeker voor elk 

ziekenhuisbezoek naar Varsseveld moet, terwijl dat in de huidige situatie niet zo is. Je hoeft 

niet eens te kunnen rekenen om te weten dat met één ziekenhuis voor de hele Achterhoek de 

gemiddelde reisafstand voor de Achterhoekers altijd groter wordt dan met twee ziekenhuizen. 

Janssen kwam er mee weg, net als Janssen weg kwam met allerlei andere beweringen waar 

geen enkel bewijs of onderzoek aan ten grondslag lag. Voor echt kritisch doorvragen was 

geen tijd, ook omdat er zoveel vragen waren en Janssen had aangegeven diezelfde avond ook 

nog een andere afspraak te hebben. Dat laatste viel te verwachten, want als het echt kritisch 

wordt moet je natuurlijk wel een reden hebben om desnoods meteen te kunnen vertrekken. 

Dat deed Janssen dan ook na anderhalf uur, de zaal met nog talloze vragen achterlatend.  

 

Typerend en opvallend was dat Janssen zichtbaar geïrriteerd raakte toen WB-fractievoorzittter 

Dirk Willink hem vroeg waarom hij twee belangrijke onafhankelijke rapporten over 

samenwerking tussen het SKB en het Slingelandziekenhuis in het overleg tussen Janssen en 

de fractievoorzitters op 6 januari jongstleden verzwegen had. In die rapporten wordt een 

vergaande samenwerking tussen de twee ziekenhuizen met behoud van de huidige twee 

ziekenhuizen voor de Achterhoek gezien als de beste optie voor de Achterhoek, rekening 

houdend met bijvoorbeeld de grote afstanden en dus aanrijtijden. Janssen haastte zich te 

zeggen dat die twee rapporten slechts verkenningen zijn, maar dat het rapport over de echte 

haalbaarheid van de daarin voorgestelde samenwerking nog moet verschijnen. Intussen blijft 

Janssen hardnekkig voorstander van één groot ziekenhuis voor de hele Achterhoek, dus het 

laat zich raden dat Janssen achter de schermen druk bezig is om zijn zin alsnog door te 

drijven. De twee genoemde rapporten mochten dan ook niet naar buiten. Winterswijks Belang 

heeft er toch beslag op weten te leggen en de rapporten in kwestie inmiddels breed verspreid. 

Ze staan ook op de website van Winterswijks Belang. Treurig is ondertussen dat diverse 

medewerkers en specialisten van het SKB ons achter de schermen hebben verteld het beslist 

niet eens te zijn met de koers en aanpak van Janssen, maar dat niet in de openbaarheid durven 

te herhalen uit angst voor represailles. Dit bewijst eens te meer dat Janssen geen enkele 

tegenspraak duldt, ook al deed hij in zalencentrum Wamelink z’n uiterste best om die indruk 

te vermijden. En dat ging dus fout toen hij echt kritische vragen kreeg. Winterswijk en de rest 

van de Oost-Achterhoek doen er dan ook goed aan om het proces in kwestie en met name de 

rol van Janssen daarin uitermate kritisch te blijven volgen, want achter de schermen snoert 

Janssen elke criticus de mond en dendert hij door op zijn eigen weg. Wat Winterswijks 

Belang betreft een doodlopende weg. Handen af van het SKB ! 


