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Barendrecht, 30 januari 2023 

 

Betreft: Een WijkKliniek in de Stationstuinen 

 

De WijkKliniek biedt medisch specialistische zorg voor ouderen in een VVT (verpleging, verzorging, 

thuiszorg)-instelling. Dit is een alternatief voor ziekenhuisopname en bestaat sinds 2018 in Amsterdam. De 

aandacht ligt op acute ziekte, op functiebehoud en een goede terugkeer naar huis van patiënten. De 

WijkKliniek in Amsterdam is het resultaat van een samenwerking tussen Cordaan (VVT-zorginstelling), het 

Academisch Medisch Centrum (AMC) en Zilveren Kruis. De WijkKliniek richt zich op zogeheten 

anderhalvelijnszorg, zorg die tussen eerste en tweedelijnszorg plaatsvindt: Patiënten die veel en/of 

regelmatig van zorgniveau wisselen kunnen hier terecht. Bianca Buurman, hoogleraar Acute Ouderenzorg 

(AMC) spreekt over de WijkKliniek als ‘mini-ziekenhuis in de wijk’. EVB is zich er van bewust dat er in 

Barendrecht beperkte ruimte is. De Stationstuinen bieden mogelijk nieuwe kansen. 

 

Over het voorgaande hebben wij de volgende vragen: 

1. Bent u bekend met de evaluaties die tot op heden zijn gedaan over de WijkKliniek? Welke weging geeft u 

aan de bevindingen? 

 

2. Bent u het met EVB eens dat het vestigen van een WijkKliniek een uitkomst is voor zowel Barendrechtse 

patiënten als Rotterdamse en/of Dordrechtse ziekenhuizen die in een gemeente nabij kleinschalige 

ziekenhuiszorg kunnen verlenen?  

 

3. Het Ikazia Ziekenhuis heeft al een polikliniek in Carnisselande. Goede samenwerking met huisartsen en 

de wijkteams wordt geadviseerd. Op welke manier zou een WijkKliniek binnen de bestaande Barendrechtse 

zorg worden geplaatst? Zou de Stationstuinen de meest geschikte wijk zijn? 

 

4. Met welke (zorg)partner(s) ziet u kans de mogelijkheid tot een WijkKliniek te verkennen en zo mogelijk, 

op te zetten? Kunnen de ontwikkelaars van de Stationstuinen het concept WijkKliniek meenemen? 

 

5. De WijkKliniek is een nieuw zorgconcept dat niet in een bestaande bekostigingsstructuur past. Hiervoor is 

een aanvraag ingediend voor de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten bij de NZa. De 

WijkKliniek heeft een ‘innovatiestatus’ gekregen voor drie jaar. Kunt u aangeven hoe financiering van een 

WijkKliniek in Barendrecht kan worden vormgegeven en welk budget ermee gemoeid zou zijn? 

 

Wij zien uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van Echt voor Barendrecht, 

Richard Carlebur 
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