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Nieuwbouw
Slingeland Ziekenhuis

Slingeland Ziekenhuis kiest voor nieuwbouw
Het Slingeland Ziekenhuis heeft ervoor gekozen om een nieuw ziekenhuis te
bouwen in Doetinchem, aan de snelweg A18 bij afrit Doetinchem-Oost. Door de
keuze voor nieuwbouw blijft goede medische zorg voor de 200.000 inwoners
van het verzorgingsgebied dicht bij huis beschikbaar.

De nieuwe locatie van het Slingeland Ziekenhuis is

Niet renoveren

uitstekend bereikbaar met de auto en het openbaar
vervoer. Uiterlijk in 2022 zal het nieuwe ziekenhuis in

Het alternatief voor nieuwbouw is renovatie op de

gebruik worden genomen.

huidige locatie. Dit alternatief is goed overwogen,
maar het bleek dat renovatie te ingewikkeld en te

Gastvrij en modern

duur zou worden. Daarin weegt mee dat een gereno-

Het nieuwe ziekenhuis wordt een gastvrij en modern

nieuw ziekenhuis tot na 2060. Bovendien zou een

ziekenhuis, een aangename omgeving voor patiënten,

langdurige renovatie veel overlast veroorzaken voor

waar medewerkers graag werken. Het zal voldoen aan

patiënten, zorgverleners en buurtbewoners. Ook is

de hoogste kwaliteitseisen en wordt voorzien van de

de huidige locatie moeilijk bereikbaar voor auto-

nieuwste technologie. In nauw overleg met de part-

mobilisten en met het openbaar vervoer.

veerd ziekenhuis tot 2040 mee kan en een geheel

ners in de zorg, zoals huisartsen, ouderenzorg en thuiszorg, gaat het Slingeland Ziekenhuis het zorgproces

Intussen wel verbouwen

inrichten. Op die manier is het ziekenhuis voorbereid

Het duurt nog een aantal jaren voordat het Slingeland

op de toekomstige vraag naar zorg.

Ziekenhuis op de nieuwe locatie zijn deuren opent.
Door de komende tijd een aantal verbouwingen te
doen op de huidige locatie, kan het ziekenhuis
betrouwbare en goede zorg blijven leveren tot aan
het moment van de verhuizing. Uiteraard loopt het
reguliere onderhoud van de gebouwen gewoon door.
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De zorg verandert

Technologie ondersteunt de zorg
Om in te spelen op deze veranderingen is het belangrijk
om de zorg efficiënt te organiseren. Een compleet nieuw

Iedereen die zorg nodig heeft, moet kunnen
rekenen op betrouwbare zorg dicht bij huis en
op deskundige zorgverleners. Het Slingeland
Ziekenhuis levert die zorg, nu en in de toekomst. Wel zijn er veranderingen op komst,
waarop het ziekenhuis moet inspelen.

ziekenhuis biedt de mogelijkheid om dit te doen en om
diensten aan te bieden die anders niet mogelijk zouden zijn.
Moderne communicatiemiddelen worden ingezet voor
snelle informatie-uitwisseling tussen patiënt en zorgverlener en tussen zorgverleners onderling. Technologische ontwikkelingen helpen om met minder mensen meer zorg te
kunnen verlenen. Een belangrijke technologie is E-health,
die het mogelijk maakt om zorg op afstand te verlenen.

Door de vergrijzing zijn er steeds meer mensen die zorg

Voorbeelden hiervan zijn monitoring van hartpatiënten op

nodig hebben. Vooral het aantal chronisch zieken neemt

afstand en e-consulten, waarbij de patiënt vanuit huis een

toe. Denk hierbij aan ziektes als diabetes, reuma en hart-

arts kan raadplegen. Hierdoor hoeven patiënten minder

falen. De zorgvraag van de toekomstige patiënt is steeds

vaak naar het ziekenhuis te komen.

vaker meervoudig of complex, waarbij meerdere aandoeningen en zorgverleners een rol spelen.
Ouderen blijven zo lang mogelijk thuis wonen. Dit vraagt

Betrouwbare zorg
dicht bij huis

meer zelfredzaamheid en meer hulp van familie en vrienden.
Tegelijk zijn er steeds minder jonge mensen, dus minder
mensen om zorg te verlenen. Ook moet de zorg betaalbaar
blijven. Door al deze ontwikkelingen wordt de samenwerking tussen zorgverleners belangrijker.
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Samenwerking
Samenwerking met andere zorgorganisaties en ziekenhuizen wordt in de toekomst
nog belangrijker. Deze samenwerking is nodig om de toenemende vraag naar zorg
te kunnen opvangen, de zorg goed te organiseren en zorgvernieuwing mogelijk
te maken.

Ziekenhuis, huisartsen, thuiszorg, ouderenzorg en

Samenwerking met
andere ziekenhuizen

andere zorgorganisaties zijn ketenpartners in de zorg.
Zij vormen samen een keten van zorg rond de patiënt,
om samen de patiënt zo goed mogelijk te helpen.

Het Slingeland Ziekenhuis gaat nog meer samenwerken

Communicatie speelt hierin een belangrijke rol, bijvoor-

met andere ziekenhuizen. Op die manier kan het zieken-

beeld de informatie-uitwisseling tussen medisch

huis de toenemende zorgvraag opvangen en kan het

specialisten en huisartsen.

blijven voldoen aan de kwaliteitseisen die de overheid
stelt aan de zorg.

Samenwerking met ketenpartners

Voor complexe ingrepen die minder vaak voorkomen,

Enkele voorbeelden van toekomstige samenwerking

huizen Rijnstate in Arnhem en Gelderse Vallei in Ede.

met de regionale ketenpartners zijn:

De patiënt wordt dan in één van de drie ziekenhuizen

werkt het Slingeland Ziekenhuis samen met de zieken-

geopereerd. Het voortraject en de nazorg krijgt de
• Een revalidatiecentrum waar (oudere) patiënten kort

patiënt in het eigen ziekenhuis.

kunnen verblijven, bijvoorbeeld om te herstellen van
een operatie.

Samen met andere zorgorganisaties en de huisartsen

• Een centraal spoedcentrum, waarin de Spoedeisende

zorgt het Slingeland Ziekenhuis ervoor dat de inwoners

Hulp en de Huisartsenpost zijn samengebracht.

van het verzorgingsgebied verzekerd blijven van goede

• Een verpleegkundig expertisecentrum waar patiënten

zorg. De medewerkers van het Slingeland Ziekenhuis zijn

dag en nacht terechtkunnen met gezondheidsvragen.

betrokken, deskundig en gastvrij. Nu en in de toekomst.
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Ton van Engelenburg
voorzitter medische staf Slingeland Ziekenhuis
"Als medisch specialisten werken we steeds meer multidisciplinair,
in het belang van de patiënt. Een nieuw ziekenhuis biedt volop
mogelijkheden om dit verder uit te bouwen. Nieuwbouw geeft
medewerkers en medisch specialisten de kans om zorgvernieuwing te realiseren. "

Hans Metzemaekers
bestuurder Azora
"Ouderenzorg is gebaat bij een goede samenwerking tussen ketenpartners en een naadloze overgang van de ene naar de andere
zorgverlener. Vanuit dat perspectief levert Azora graag zijn bijdrage aan het realiseren van een nieuw Slingeland Ziekenhuis."

Maarten van Rixtel
bestuurder Sensire
"In de zorg willen we de regie bij de patiënt neerleggen. Wij
scheppen de voorwaarden waaronder mensen zichzelf en elkaar
kunnen helpen. Sensire wil hierin samen optrekken met het
Slingeland Ziekenhuis, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van
E-health."

Ron Klop
voorzitter huisartsenvereniging Oude IJssel
"De huisartsen van de regio Oude IJssel hechten veel belang aan
een goede band met medisch specialisten en andere zorgpartners. Deze samenwerking kan nu verder worden uitgebouwd en
is ook gegarandeerd voor langere tijd."

Geert Huisman
algemeen directeur Slingeland Ziekenhuis
"De keuze voor nieuwbouw biedt een geweldige kans én uitdaging om
een ziekenhuis te bouwen dat klaar is voor de toekomst. Daarmee zijn de
inwoners van ons verzorgingsgebied verzekerd van uitstekende medischspecialistische zorg. Een nieuw ziekenhuis bouw je niet alleen, wij doen
dit samen met alle andere zorgaanbieders in de regio. Bovendien is nieuwbouw een belangrijke economische impuls voor de Achterhoek."

Het Slingeland Ziekenhuis
bouwt aan onze toekomst
Meer informatie
Wilt u meer weten over de toekomstplannen van het Slingeland Ziekenhuis?
Kijk dan op www.slingeland.nl en klik op 'SZ bouwt aan onze toekomst'.
U kunt ook mailen naar redactie@slingeland.nl.
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