Provinciale Staten
Vragen van het statenlid G. van Unen (SP) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2014 nummer 491.
Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake Sluiting
Spoedeisende hulp Vlissingen

Antwoorden van gedeputeerde staten:

(ingekomen 06-11-2014)

statenstukken

Is het college van Gedeputeerde Staten het
met de SP eens dat:
1.

De sluiting van de SEH van het ADRZ te
Vlissingen een onverantwoorde keuze is
voor zowel inwoners als toeristen mede
gezien het feit dat 60% van de
Walcherse bevolking ten westen van
Goes woont?

1.

Allereerst merken wij op dat het niet aan ons
is te beoordelen of deze keuze al dan niet
verantwoord is; het Regionaal Overleg Acute
Zorg –gelieerd aan het Traumacentrum ZuidWest-Nederland- is het borgend overleg voor
kwaliteit en uitvoering van de acute zorg.
Patiënten in acuut levensbedreigende
situaties waarvoor uitgebreide diagnostische
faciliteiten dan wel een klinische opname
noodzakelijk zijn (infarcten, zwaardere
traumatologie, inwendige bloedingen e.d.),
worden doorgaans ook nu in Goes
opgevangen. De ziekenhuislocatie Goes
beschikt over een SEH en IC -beiden level IIals gevolg waarvan meer patiënten in de
regio kunnen worden behandeld. Het alsnog
over moeten plaatsen van patiënten van
Vlissingen naar Goes, die zichzelf aandienen
op de SEH in Vlissingen (de zogenaamde
zelfverwijzers) genereert tijdsverlies en is
daarmee evenmin optimaal.
Wij kunnen de Raad van Bestuur in zijn
beslissing dienaangaande volgen.

2.

Een SEH in Goes te ver weg ligt in geval 2.
van acute noodsituaties?

De ziekenhuislocatie Goes ligt binnen de
wettelijke 45 minutennorm, d.w.z. dat de
patiënt rekenkundig gezien binnen
45 minuten na melding per ambulance in een
ziekenhuis met opnamemogelijkheden kan
zijn. Bij acute medische noodsituaties wordt
in de praktijk de huisarts, de huisartsenpost
of 1-1-2 benaderd. Afhankelijk van de situatie
wordt de patiënt ter plaatse behandeld, vindt
eigen vervoer naar het ziekenhuis plaats of
wordt deze per ambulance naar het
ziekenhuis getransporteerd.
Acute medische noodsituaties die zich
voordoen op Walcheren worden al een aantal
jaren door de ambulance niet (meer) aangeboden op de ziekenhuislocatie Vlissingen.

3.

Het gezien de huidige werkdruk en de
toekomstige taken in verband met de
decentralisatie van
het sociale domein, de huisarts er weer
een extra taak bij krijgt, lastiger vindbaar
is dan de SEH, zeker
voor toeristen, het een risico is als de
huisartsenpraktijk gesloten blijkt te zijn?

3.

Nee. Bezoek aan een huisartspraktijk vindt
doorgaans plaats op telefonische afspraak
en/of mogelijk in de zomermaanden tijdens
een inloopspreekuur. Het kan voorkomen dat
een huisartsenpraktijk gesloten is.
Doorgaans worden patiënten dan telefonisch
via een antwoordapparaat doorverwezen
naar de waarneempraktijk of in de avond,
nacht of het weekend naar de Huisartsenpost. Voor medisch levensbedreigende
spoedsituaties (ongeval, onwelwordingen
e.d.) kan uiteraard te allen tijde een beroep
op 1-1-2 worden gedaan.

4.

Is het college bereid om daarover met
het ADRZ in gesprek te gaan?

4.

Aangezien wij de Raad van Bestuur van
ADRZ in haar beslissing kunnen volgen en
derhalve voor dit besluit -gezien de onderliggende motivering- begrip op kunnen
brengen, is ons inziens een gesprek hierover
niet noodzakelijk.
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