SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 35 RvO)
Van

:

CDA (S.Joustra)

Datum indiening

:

12-1-2021

Aan (keuze)

:

 Het college van burgemeester en wethouders

Onderwerp

:

gevolgen van houtskoolschets acute zorg van het
ministerie van VWS

Wijze van beantwoording

:

 Schriftelijk (binnen 30 dagen)

Datum tussenantwoord
(indien van toepassing)

:

Datum beantwoording

:

:

:

Toelichting:
Onlangs heeft het ministerie VWS de “Houtskoolschets Acute Zorg” gepubliceerd. Een discussiestuk over
de nieuwe inrichting en bekostiging van de acute zorg in Nederland. Regionale ziekenhuizen, artsen,
verzekeraars maar ook burgemeesters van 28 gemeenten met een regionaal ziekenhuis hebben in een
brief hun zorgen geuit over deze toekomstvisie. Het CDA Súdwest-Fryslân heeft kennis genomen van
deze Houtskoolschets en maakt zich ook zorgen over het voortbestaan van de regionale spoedeisende
zorg in onze gemeente. Daarom onderstaande vragen aan het college.
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1.

Heeft het college kennis genomen van de houtskoolschets acute zorg van het ministerie van VWS?
Antwoord:
Ja, we hebben kennis genomen van de houtkoolschets Acute Zorg. We hebben deze intern besproken
en met de Raad van Bestuur van de Antoniuszorggroep. Vervolgens is bijgevoegde reactie ingestuurd.
Ook hebben we de brief van de gezamenlijke gemeenten met een regionaal ziekenhuis mede
ondertekend (eveneens toegevoegd).
De houtkoolschets is geschreven door het (inmiddels demissionaire) ministerie van VWS. Het beschrijft
een perspectief op een nieuwe inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap. Door middel van
de internetconsultatie heeft het ministerie belangstellenden opgeroepen om te reageren. Hier hebben
wij gehoor aan gegeven. De opbrengsten zijn samengevat, gebundeld en aangeboden aan de Kamer.
De definitieve besluitvorming over de nieuwe inrichting en bekostiging van de acute zorg zal aan het
nieuwe kabinet zijn. Wij zullen ontwikkelingen omtrent dit thema actief blijven volgen.

2.

Deelt het college de mening van de fractie CDA Súdwest-Fryslân dat de houtskoolschets aanstuurt op
vermindering van het aantal volwaardige SEH’s en bestaat er een reële mogelijkheid dat dit gevolgen
heeft voor de zorg in Súdwest-Fryslân?
Antwoord:
Ja, in de houtkoolschets wordt voorgesteld om het aantal SEH’s af te schalen met daarvoor in de
plaats een spoedhulppost. Voor Fryslan zou dit een vermindering van het aantal SEH’s betekenen.
Daarnaast wordt, als de ontwikkeling wordt gevolgd, een knip gezet tussen SEH en de reguliere zorg.
Dit is niet wenselijk want bij veel acute zorg is het niet mogelijk aan de voorkant een schifting te
maken in de diagnosegroepen. Patienten melden zich doorgaans met een klacht en niet met een
diagnose. Het overgrote deel van de SEH-zorg is medisch- specialistische spoedzorg. Deze zorg moet in
samenhang worden gezien met andere medisch specialistische zorg. Vaak vindt er bijvoorbeeld
aanvullende diagnostiek plaats, waar het algemeen ziekenhuis de aangewezen plaats voor is.

3.

Indien de Houtskoolschets gevolgen heeft voor de zorg in Súdwest-Fryslân, wat zijn deze gevolgen dan
en hoe beïnvloedt dit de leefbaarheid in onze gemeente?
Antwoord:
Als het voorstel zoals beschreven tot uitvoering komt, zal dit mogelijk tot een versnippering van zorg
leiden, wat wij als onwenselijk achten. De spoedhulpposten krijgen beperkte diagnostische
mogelijkheden. Patiënten kunnen verkeerd getrieerd worden en plotseling hoog complex zijn op een
spoedpost. Patiënten moeten dan met spoed overgeplaatst worden naar een verder weg gelegen SEH
met alle risico's van dien. Ook zal de SEH voor een deel van onze inwoners verder weg zijn, aangezien

onze gemeente zich kenmerkt door een uitgestrekt gebied met veel kleine kernen. Voor een deel van
onze inwoners is het huidige SEH al ver weg (bijv. Stavoren / Warns). Als de voorgestelde ontwikkeling
wordt gevolgd, vrezen wij dat de afstanden te groot worden om goede zorg te leveren.
Tussenantwoord (indien van toepassing):

