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Goes, 3 oktober 2018.
Geachte mevrouw Brandenburg,
In onze brieven van 7 april 2018, 30 april 2018 en 2 juli 2018 hebben we als gezamenlijke
Goese ouderenbonden u onze onvrede medegedeeld over de bereikbaarheid van de entree.
Door diverse werkzaamheden is deze voor bezoekers en goed ter been zijnde patiënten flink
verbeterd. Zowel op voor het parkeren van auto’s als het stallen van fietsen. Voor ouderen,
slecht lopende patiënten of patiënten die aangewezen zijn op vervoer per rolstoel laat de
situatie op dit terrein nog steeds zeer veel te wensen over.
Voor hen is weliswaar een speciale plaats ingericht vanwaar zij lopend / strompelend of met
een rolstoel naar de flink verderop gelegen entree kunnen, maar wij achten dit GEEN goede
oplossing. Niet als het droog weer is, maar al helemaal niet als er neerslag valt, het hard
waait of stormt, de zon hoog aan de hemel staat, zoals dit in dit jaar vaak het geval was, of
de temperatuur het vriespunt nadert of daar onder komt. Deze omstandigheden hebben een
grote invloed op hun motoriek en geestesgesteldheid op dat moment. Zij verkeren immers in
spanning over een bezoek aan een arts, specialistisch verpleegkundige of opname voor
kortere of langere tijd.
Gevolg is dat automobilisten uit eigen beweging toch proberen bij de entree te komen om
daar de betrokken patiënt af te zetten. Dit leidt tot ongewenste en onveilige situaties. U hebt
gemeend daarvoor vrijwilligers in te kunnen schakelen, die de automobilisten in de
buitenlucht er op moeten wijzen hoe zij dienen te handelen. Als gezamenlijke Goese
ouderenbonden zijn wij van mening dit een oneigenlijk gebruik van de diensten van
vrijwilligers is. Wanneer automobilisten van mening zijn niet aan hun aanwijzingen te willen
voldoen of daaraan geen gehoor te kunnen geven en toch doorrijden, hebben zij geen
enkele bevoegdheid om dit te verhinderen, omdat zij niet gerechtigd zijn als Buitengewoon
Opsporingsambtenaar (BOA) op te treden.
Als argument voor uw maatregel voert u o.a. aan dit de veiligheid voor de bezoekers van het
gebouw optimaal maakt. Wij zijn dit niet met u eens, omdat de kans groot is dat er
bestuurders zijn die zich niet aan deze regel houden.
Op 29 augustus j.l. heeft de Socialistische Partij in Goes tegen deze maatregel in de
nabijheid van het ziekenhuisgebouw geprotesteerd en het Bondenberaad Groot Goes heeft
daarover zijn instemming laten blijken.

Het ADRZ bezit momenteel het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. In onze brief van 2
juli j.l. hebben wij daarover opgemerkt dat het ADRZ dit keurmerk dient te verdienen. Door
uw weigering de regel omtrent het afleveren van moeilijk ter been zijnde of aan een rolstoel
gebonden patiënten / bezoekers direct bij de entree zijn wij van mening dat het ADRZ dit
keurmerk ten onrechte voert. Daarom zullen we in onze eerstvolgende bestuursvergadering
de aangesloten ouderenorganisaties voorstellen het centraal orgaan dat dit keurmerk
verleent te adviseren het keurmerk aan het ADRZ te ontnemen totdat de hierboven
genoemde patiënten direct bij de entree kunnen worden afgezet. Daarom dringen wij er
nogmaals uitdrukkelijk bij u op aan voor dergelijke gevallen de mogelijkheid te scheppen dat
automobilisten tot aan de entree kunnen doorrijden om hun passagiers uit te kunnen laten
stappen, c.q. af te kunnen leveren. Wellicht zijn dan enige wijzigingen in de inrichting van de
toegangsweg naar de entree noodzakelijk, maar dat mag ons inziens geen reden zijn om het
niet te doen.
Hoogachtend,
het bestuur van het Bondenberaad Groot Goes,

T.A.B. Snel, secretaris.
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