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Geachte mevrouw Parbhudayal,
De sluiting van het Bronovo ziekenhuis is voornamelijk een private aangelegenheid waar derden beperkte
zeggenschap over hebben. Dat neemt niet weg dat deze sluiting de bewoners van de omliggende wijken grote
zorgen baart. Daarbij gaat het niet alleen om het verminderen van de toegankelijkheid van de zorg. Ook gaat
het om het verminderen van de zorg in wijken die in toenemende mate te kampen hebben met vergrijzing. Ook
gaat het om wijken die te kampen hebben met grote aantallen expats. Bij dit laatste wijzen w'rj op de plannen
voor een nieuwe gebiedsvisie lnternationale Zone. Doel hierbij is het versterken van de aantrekkelijkheid van
het gebied voor internationale organisaties en expats. Die aantrekkelijkheid verslechtert zienderogen met de
voorgenomen sluiting van het Bronovo.
De private aard van de sluiting van het Bronovo laat onverlet de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft
voor zorg en volksgezondheid en de uitgesproken internatíonale ambitie. Wij dringen er dan ook bij u op aan
om te zorgen voor maximalisatíe van de resterende zorg op de locatie Bronovo. Vooral vragen w'rj u om:

-

-

-

Handhaving van de Huisartsenpost {HAP)
Wij vinden het onacceptabel dat ook de HAP verdwijnt uit het Benoordenhout en geen passend alternatief
wordt geboden. De huisartsenpraktijk in het gezondheídscentrum Hubertusduín bij Bronovo laat overigens
weten geen patiënten meer te kunnen aannemen.
Moximalisatie van het aantal poli.
Veel van de omliggende wijken hebben te kampen met een vergrijzende populatie die het vervoer naar
Anthoniushove als problematisch eryaren. ln dat licht dringen wij er op aan om zo veel mogelijk planbare
zorg te handhaven op de locatie Bronovo {vgl. versterkt gezondheidscentrum Wassenaar).
Handhavingvan een Z4-uurs apotheek
Een 24-uurs apotheek heeft, vooral bij spoedgevallen, een veel groteretoegankelijkheid, herkenbaarheid
en gebruiksvriendelijkheid dan bij toerbeurt opererende (nacht)apotheken.

Deze standpunten kwamen ook aan de orde in de door het Bronovo georganiseerde díaloogtafels en
buurtbijeenkomsten. Toen was er vaak sprake van onduidelijkheid over rollen en taken en werd er veel naar
elkaar gewezen. Wij doen daarom een klemmend beroep op u als wethouder om de hiervoor gevraagde
maximalisatie van de zorg te realiseren. Doet u het niet voor de bewoners, dan tenminste voor de
internationale ambitie en het succes van Den Haag {mede in het licht van een eventuele Brexit). Er zijn
waarbij de plussen en de minnen van gewenste (uitwijk) steden en |anden worden genoteerd en de
internationale organisaties met gezinnen nemen, zonder ingrijpen, helaas toe.
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