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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z22110
Vragen van de leden Ploumen en Kerstens (beiden PvdA) aan de Minister
voor Medische Zorg over de sluiting van een afdeling in het OLVG Oost door
personeelstekort (ingezonden 14 november 2019).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Ziekenhuis OLVG Oost sluit verpleging
oncologie om personeelstekort»?1
Vraag 2
Hoe vindt u het dat een afdeling moet sluiten als gevolg van een personeelstekort?
Vraag 3
Welke gevolgen zal de sluiting van de afdeling hebben voor patiënten van de
verpleegafdeling Hematologie & Oncologie van het OLVG locatie Oost?
Vraag 4
Welke gevolgen zal de sluiting hebben voor de kwaliteit van zorg voor
patiënten hematologie en oncologie in de omgeving van Amsterdam?
Vraag 5
Bent u voorafgaand aan de sluiting geïnformeerd? Zo ja, hebt u voorafgaand
stappen ondernomen om sluiting te voorkomen? Zo nee, kunt u uw antwoord
toelichten?
Vraag 6
Verwacht u dat op korte termijn ook in andere ziekenhuizen afdelingen
moeten sluiten als gevolg van een tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen? Zo ja, hebt u al concrete signalen ontvangen en kunt u deze toelichten?
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RTLZ.nl, 13 november 2019, «Ziekenhuis OLVG Oost sluit verpleging oncologie om personeelstekort» (https://www.rtlz.nl/life/artikel/4919931/ziekenhuis-olvg-personeelstekortverpleegkundigen-sluiten)
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Vraag 7
Bent u bekend met de extra problemen die ziekenhuizen in onder meer
Amsterdam ervaren bij het aantrekken van gespecialiseerde verpleegkundigen door de krapte op de woningmarkt? Zo ja, bent u bereid om in gesprek te
gaan over maatregelen om deze doelgroep te helpen?
Vraag 8
Bent u het ermee eens dat betere arbeidsvoorwaarden van belang zijn voor
het aantrekkelijk maken en houden van de sector en daarmee bij het
terugdringen van het personeelstekort in de zorg? Zo ja, bent u bereid om
daarvoor extra middelen vrij te maken? Kunt u uw antwoord toelichten?
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