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Onderwerp : Vragen conform artikel 40 Reglement van Orde
Sluiting GGZ kliniek Vincent van Gogh

Geachte mevrouw Zaâboul,

U heeft op 14 december 2016 vragen gesteld, conform artikel 40 van het RvO, over de
van nce van n eze wo uw vragen

beantwoord. Voor de beantwoording úan deze vragen hebben wij informatie ingewonnen
bij Vincent van Gogh.

Vragen en antwoorden

Vraag 1:
Wat zijn de redenen van deze beslissing?

Antwoord:
Er wordt gestreefd naar het verbeteren van kwaliteit van leven door zorg zo lang als
mogelijk thuis te bieden samen met het systeem en het netwerk, zodat er minder kans
op terugval is en er tegelijk gewerkt wordt aan destigmatisering van mensen met
psychische kwetsbaarheden.

Vraag 2:
Wat betekent dit voor het SIG-ziekenhuis?

Antwoord:
Op zorginhoud heeft dit geen directe consequenties voor het Sint Jans Gasthuis (SJG).
Vincent van Gogh blijft binnen kantooruren consultatie bieden op het gebied van
geestelijke gezondheid. Buiten kantooruren vervult Met GGZ de crisisfunctie. Hierin komt
dus geen verandering.

Vraag 3:
Wat betekent dit voor onze cliënten als die i.p.v. ambulante hulpverlening aangewezen
zijn op een opname binnen de kliniek?

Antwoord:
Wanneer er in het kader van veiligheid van een burger en/of de maatschappij toch een
klinische, gesloten opname nodig is, zal deze in Venlo of Venray plaatsvinden. Daar heeft
Vincent van Gogh de klinische capaciteit nu geconcentreerd. Naar verwachting zullen
door de inzet op ambulantisering (ook buiten kantooruren en door de inzet van het
Herstelhotel) aanzienlijk minder gesloten klinische opnames nodig zijn.
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Vraag 4:
Kunnen onze cliënten meteen rekenen op een opname of werkt deze sluiting wachtliisten
in de hand?

Antwoord:
Bij crisiszorg kan geen sprake zijn van wachtlijsten en of wachttijden. Dit was niet aan
de orde en zal - waar de stellige verwachting van Vincent van Gogh - ook niet aan de
orde zijn na de ombouw van de klinieken.

Tot slot
Wij veftrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester n

-- "''"---':>

M.H.F aapen
gemeentesecretaris


