
Toekomst SKB in Winterswijk blijft onzeker! 
 

Winterswijk, 6 januari 2012. 

 

De directies van Streekziekenhuis Koningin Beatrix en het Slingeland Ziekenhuis in 

Doetinchem willen in februari een besluit nemen over de toekomst van beide 

ziekenhuizen. Op dit moment worden de verschillende scenario’s inclusief een nieuw 

(vervangend) ziekenhuis richting Doetinchem nog onderzocht, waarna de beide directies 

op basis van de uitkomsten van dit onderzoek hun keuze zullen bepalen. In maart zullen 

vervolgens de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en de Raad van Toezicht van beide 

ziekenhuizen hun standpunt over de keuze van de directies bepalen. Helaas werd 

vandaag in een gesprek tussen de Winterswijkse fractievoorzitters en Henry Janssen, 

directeur van het SKB, geen enkele helderheid verschaft over de mogelijke vorm en 

inhoud van de toekomstige keuze van het SKB en de mogelijke gevolgen daarvan voor 

de regio. 

 

Volgens Janssen gaat het er om de acute zorg en een volwaardige, volgens de reistijdnormen  

goed bereikbare ziekenzorg voor de regio te behouden onder handhaving van een “maximaal 

nuttige werkgelegenheid”. Ook hoopt hij binnen de samenwerking disciplines die in het 

verleden verloren zijn gegaan terug te kunnen halen. 

 

In het gesprek stelde Dirk Willink (fractievoorzitter van Winterswijks Belang) dat de huidige 

onvolledige informatievoorziening tot veel onrust bij betrokkenen en in de lokale 

gemeenschap leidt.  Willink vroeg om meer tijd en informatie om de verschillende scenario’s 

en de gevolgen ervan voor de regio goed te kunnen inschatten. Daarmee kan volgens hem 

zowel binnen als buiten het SKB meer draagvlak ontstaan. Helaas wilde Janssen niet meer tijd 

in het proces inbouwen. Wel is hij bereid een publieksbijeenkomst te organiseren als alle 

formeel betrokken partijen hun standpunt hebben bepaald.  

 

Willink onderstreepte dat de gemeente Winterswijk al jaren een toekomstvisie nastreeft 

waarin de regionale functie van Winterswijk wordt versterkt. Dat speelt een doorslaggevende 

rol in alle besluiten over het handhaven van de huidige voorzieningen (schouwburg, 

zwembaden, bibliotheek, muziekschool e.d.). Ook het streekziekenhuis is daar een zeer 

belangrijk onderdeel van. Verkeerde ontwikkelingen met het SKB zijn dus een enorme 

bedreiging voor de vitaliteit van ons gebied. 

 

Winterswijks Belang wilde, indien er vandaag wel een goed beargumenteerde keuze door de 

directie was gepresenteerd, aanstaande donderdag een bijeenkomst houden voor alle regionale 

belangstellenden om nader geïnformeerd te worden. Nu de directeur in ieder geval op dit 

moment geen extra helderheid wil verschaffen, lijkt dat niet zinvol. Daarmee duurt de 

onzekerheid voor vele mensen voort en blijft het proces plaatsvinden achter de gesloten 

deuren van beide directiekamers.  

 

Aan vragen geen gebrek. Is het bouwen van een nieuw ziekenhuis wel echt nodig, of kan de 

gewenste zorg al of niet met wat aanpassingen ook best in en vanuit de huidige ziekenhuizen 

worden geleverd? En hoe zit het met alle andere sociaal-maatschappelijke en financieel-

economische consequenties als tot het verplaatsen van beide huidige ziekenhuizen naar 

“Varsseveld” wordt besloten? Zoals de gevolgen voor de werkgelegenheid in de gebieden 

waar nu de beide huidige ziekenhuizen zijn gevestigd? Natuurlijk komt daar op een andere 

plek dan nieuwe werkgelegenheid voor terug en natuurlijk komen niet alle werknemers van de 



beide huidige ziekenhuizen uit de directe omgeving, maar dat de gevolgen voor bijvoorbeeld 

een plaats als Winterswijk ingrijpend zullen zijn en desastreus kunnen zijn, staat als een paal 

boven water.   

 

Houden de beide directies daar rekening mee en worden daarom ook alle andere sociaal-

maatschappelijke en financieel-economische consequenties in de besluitvorming 

meegewogen? Of kijken ze niet verder dan hun eigen neus lang is en staren ze zich blind op 

de zo vaak veronderstelde, maar zelden geverifieerde voordelen van schaalvergroting? Welke 

(persoonlijke) belangen spelen mee in dit proces en hoe verhouden deze zich tot allerlei 

andere belangen en tot het gestelde doel?  

 

Op al deze en andere vragen zal eerst een helder antwoord moeten komen voordat tot 

besluitvorming wordt overgegaan. Als het aan de directies van SKB en SZ ligt, wordt echter 

al in de komende twee maanden (!) een definitief besluit genomen. Dat staat uiteraard in geen 

enkele verhouding tot de enorme belangen die aan deze besluitvorming vastzitten voor 

Winterswijk en vergt alleen al daarom een pas op de plaats. Bovendien druist een eventuele 

verplaatsing van het SKB in de richting van Doetinchem regelrecht in tegen alle initiatieven 

die worden genomen om juist de regiofunctie van Winterswijk te versterken. Kortom, meer 

dan genoeg redenen om nu in actie te komen!Als u zich ook zorgen maakt over de kwaliteit 

van de voorzieningen en werkgelegenheid binnen onze regio deel deze dan met de leden van 

de Ondernemingsraad, Cliëntenraad en Raad van Toezicht van het SKB. Want zij hebben 

binnenkort een belangrijke rol in de besluitvorming. 

 


