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Beste meneer Helvrich,

Dinsdag 15 maart jl. werd bekend gemaakt dat het MCL voornemens is om het gebouw van

de Harlinger vestiging van het MCl-ziekenhuis te verkopen. Op 17 maart 2022 heeft
Welmoed Konst namens uw fractie schriftelijke raadsvragen ingediend. ln deze brief leest u

onze beantwoording.

Beantwoording vragen
7.ls het college bekend met de verkoop von (een deelvan) het gebouw van

"Oronjeoord"(MCL)?
Ja, het college is op de hoogte.

2. Kon en wil het college het MCL verzoeken of en zo ja welke gevolgen dit heeft voor de

bereikbore poliklinische zorg voor de inwoners van Harlingen, en hierover terugkoppeling te
geven bij de gemeenteraod?

Het college heeft uitgezocht welke gevolgen de verkoop van MCL heeft op de bereikbare
poliklinische zorgvoor de inwoners van Harlingen. Hieronder leest u de informatie.

Welke poliklinische zorg is er vanaf 2020 aangeboden?
ln2O2O waren de volgende specialismen actief in Harlingen:

o Cardiologie
o Chirurgie
o Dermatologie
o Geriatrie
o lnterne geneeskunde
o Keel-, neus- en oorheelkunde
o Kindergeneeskunde
. Longziekten
o Medische psychologie
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Gemiddeld bezochten 115 patiënten per dag MCL Harlingen.
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o Neurologie
o Obstetrie en Gynaecologie
. Oogheelkunde
o Orthopedie
o Plastische chirurgie
o Radiologie
. Urologie

Patiënten konden onder meer terecht voor consulten, poliklinische behandelingen , basis-

diagnostiek, radiologie, gips, poliklinische operaties onder lokale verdoving en lichttherapie.

Daarnaast is er een priklaboratorlum van Certe

Welke poliklinische zorgwordt er nu aangeboden?
Dezelfde zorg als in 2020, met uitzondering van:

o Gips

Sinds april 2021,is de gipskamer gesloten. ln 2020 was de gipskamer gemiddeld

een halve dag per week open en werden er gemiddeld 4 patiënten per dag

geholpen.
o OogoPeraties

Sinds juli 2O2L zijn de operaties van oogheelkunde (voornamelijk staaroperaties)
gecentraliseerd in Leeuwarden, omdat één van de twee oogmicroscopen

technisch afgeschreven was en het economisch niet verantwoord was om deze te

vervangen. Gemiddeld ging het om 2 operatiedagen per week en Ll- operaties per

dag.

Welke poliklinische zorg wordt er aangeboden na de verkoop van het ziekenhuis en de

centralisatie van de overige zorg in Leeuwarden (dus: in de toekomst)?
Dit wordt nog onderzocht. Ons streven is wel om voor bewoners van Harlingen en omgeving

goede zorg te blijven bieden, dichtbij waar het kan en in Leeuwarden waar het moet.

Uitgangspunt is dat dezelfde poliklinische zorg als nu aangeboden wordt met uitzondering
van:

lngrepen op de poliklinische OK's

ln MCL Harlingen hebben we 2 poliklinische OK's. Eén werd tot en met iuni 2O2t

gebruikt voor oogoperaties. De andere werd in de periode van 2020 tot en met maart

2022 gemiddeld een halve dag per week gebruikt voor gemiddeld 11 ingrepen per

dag.
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o Lichttherapie
ln de periode van 2O2Olot en met maart 2022werd de UV-cabine gemiddeld 2 dagen

in de week gebruikt voor gemiddeld 4 behandelingen per dag.

Ook de komende jaren zal de zorg landelijk, provinciaal en in het MCL aan

verandering onderhevig zijn. Als voorbeelden noemen we spreiding en concentratie
van ziekenhuiszorg, Juiste ZorgOp de Juiste Plek-ontwikkelingen, maar ook zijn er,

door de coronaperiode, steeds meer technische mogelijkheden met zorg op afstand
(denk aan beeldbellen). Daardoor zijn steeds minder polikliniek bezoeken nodig. Het

aandeel consulten op afstand is in de coronaperiode bijvoorbeeld verdrievoudigd
naar ruim 30%.

3. Kan en wil het college actief optrekken met de colleges von Terschelling en Vlieland voor

behoud van zorg zools die nu geboden wordt in MCL Harlingen?

Ja, het college wil actief optrekken met de colleges van de beide eilanden. Tevens neemt het

college contact op met het college van gemeente Waadhoeke en SÍdwest-Fryslàn.

4. ls het college bereid om zich moximaol in te sponnen, bij de directie von het MCL om de

poliklinische zorg in Harlingen te behouden?

Ja. Het college wil zich maximaal inspannen en ís zich aan het beraden op welke wijze dit
plaats gaat vinden.

Tot slot
We gaan er vanuit u op deze wijze goed te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders
van de gemeente Harlingen

S.C. van Gent
Secreta ris

C.M.
Burgemeester

Pagina3van3-16L249 GemeeÍ:te Harlingen


