
 

 

 
 

Format t.b.v. schriftelijke vragen artikel 59 RvO Provinciale Staten Overijssel  
 
 

 

Datum  : 27 september 2022 

Naam & fractie : J.H. de Vries fractie GroenLinks, A. Wissink fractie PvdA 

Onderwerp : Behoud van ziekenhuiszorg in Twente: voortbestaan spoedpost Hengelo 

In 2017 is de spoedeisende hulp in Hengelo gesloten en omgevormd tot een door huisartsen 
bemande spoedpost voor medische hulp die niet tot de volgende dag kan wachten. Door 
een groot tekort aan huisartsen en de hoge werkdruk in de avonden start HuisartsenZorg 
Twente binnenkort een onderzoek naar de nachtsluiting van de spoedpost vanaf juli 2023, 
zo lezen wij in het artikel ‘Onderzoek naar sluiting spoedpost bij ZGT Hengelo’ Josien Kodde, 
Tubantia d.d. 27 september 2022 
 
Nachtsluiting van de spoedpost in Hengelo heeft tot gevolg een langere reistijd naar een 
spoedeisende hulppost en verminderde beschikbaarheid van urgente medische hulp voor 
inwoners uit Hengelo, Noord-Oost Twente en Hof van Twente na 23.00 uur en een grotere 
druk op deze spoedeisende hulpposten in Almelo en Enschede.   
 
Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen 
schriftelijk te beantwoorden:  
 

1. Herkent u het beeld dat wij hebben dat de zorg in het ziekenhuis van Hengelo de 
laatste jaren steeds verder afkalft en dat dit daar weer een volgende stap in zou zijn? 

2. Wat is in uw ogen het effect van deze ontwikkeling voor de beschikbaarheid van zorg 
voor de inwoners van Hengelo en omgeving? In hoeverre maakt u zich hier zorgen 
over? 

3. Een aantal jaar geleden hebben we in PS een aantal keer gesproken over verschraling 
van het zorgaanbod en het tekort aan medisch personeel. Wat heeft u sindsdien 
gedaan aan het behouden van ziekenhuiszorg en in het bijzonder van de 
spoedeisende hulp en spoedposten?  

4. Wat bent u van plan te gaan doen aan het behouden van de ziekenhuiszorg en in het 
bijzonder de nachtelijke beschikbaarheid en bereikbaarheid van spoedeisende hulp 
en spoedposten in Twente, in het bijzonder die in Hengelo? Ziet u mogelijkheden om 
hierin, samen met de betrokken gemeenten, een rol te pakken in het beschermen 
van de beschikbaarheid van deze zorg voor onze inwoners? 

5. Bestaat er een regionale visie of actieplan over de toekomst van de (ziekenhuis)zorg, 
in het bijzonder de beschikbaarheid en bereikbaarheid van spoedeisende hulpposten 
en spoedposten in Twente? Zo nee, deelt u onze mening dat die er wel zou moeten 
zijn? En welke rol ziet u voor uzelf in de ontwikkeling van een dergelijke visie?  

  


