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Leeuwarden, 15 november 2018
Betreft: Logeren bij het MCL
Dames en heren,
Een eensgezinde hartenkreet van alle raadsleden van de Friese Waddeneilanden in LC-opinie op
10 november, over de sluiting van het Ronald McDonaldhuis bij het MCL. We herkennen het
probleem en hebben er begrip voor. Natuurlijk is het spijtig dat het bestuur van het Ronald
McDonaldhuis heeft moeten besluiten dat de locatie bij het Medisch Centrum Leeuwarden moest
worden gesloten. Voor de medewerkers en vrijwilligers, voor de ouders van in het MCL
opgenomen kinderen en voor de gasten, onder meer van de eilanden, die uit coulance gebruik
konden maken van de structurele overcapaciteit. Het bestuur van het Ronald McDonaldhuis (niet
het MCL) heeft verklaard tot sluiting te zijn overgegaan wegens te lage bezetting van de groep
waarvoor het Huis bedoeld is. De missie van het Ronald McDonaldkinderfonds is immers
‘ervoor zorgen dat families met een ziek of zorgintensief kind optimaal voor hun kind kunnen
zorgen en dicht bij elkaar kunnen zijn.’ Formeel kent de licentie van het Kinderfonds geen andere
doelgroepen.
We begrijpen heel goed dat het verdwijnen van de logeerfunctie van het Huis voor
eilandbewoners een gemis is, zelfs als je bedenkt dat het Huis daar niet in eerste instantie voor
bedoeld was. Juist daarom heeft het MCL zich ingespannen om binnen de eigen mogelijkheden
familie van patiënten opvang te bieden, onder meer via rooming-in en familiekamers, waarvan er
onlangs twee extra zijn gerealiseerd. Laten we de eilandbewoners in de kou staan? Nee, we doen
alles wat binnen onze mogelijkheden past. De logeermogelijkheden die het MCL biedt verschillen
niet wezenlijk van wat vergelijkbare collega-ziekenhuizen aan logeerfuncties bieden. Een
logeermogehjkheid creëren voor eilandbewoners die lijkt op het Ronald McDonaldhuis ligt helaas
niet op de weg van het MCL.
Het MCL koopt het gebouw in december a.s., voor een toekomstbestendige zorg. We
ontwikkelen samen met andere zorgaanbieders plannen om het Huis in te richten voor nieuwe
vormen van zorg, waardoor de zorg beter wordt. Dat pas bij onze missie. De logeerfunctie van
het pand verdwijnt.
De eilander raadsleden vragen het MCL-bestuur om de logeervoorziening te behouden. Of,
zeggen ze, een stichting die zo’n voorziening in stand wil houden. Als de eilanders een initiatief
willen starten om zo’n stichting in hetjeven te roepen, dan valt daarover met het MCL zéker te
praten.
Met Yriendelijke-groet,
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Patricl^^nk en Erica Bakkum,
Raad van Bestuur Medisch Centrum Leeuwarden
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