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Inhoudelijk
Aanleiding

Weigering door de NZa van een beschikbaarheidsbijdrage voor
instandhouding functies Spoedeisende Hulp en Geboortezorg.

Bevoegdheid

GS

Wat stellen GS voor?

Kennis te nemen van de brief van GS aan de minister van VWS.

Toelichting

GS hebben de minister van VWS gevraagd te bewerkstelligen
dat deze bijdrage alsnog wordt toegekend.

Kosten en dekking

n.v.t.

Overige informatie

Het afdoeningsvoorstel aan PS is deze brief voor kennisgeving
aan te nemen.
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Weigering beschikbaarheidsbijdrage aan ZorgSaam
Zeeuws-Vlaanderen voor de instandhouding van de
functies Spoedeisende Hulp en Geboortezorg

verzonden:

26 NOV. 2014

Middelburg,

25 november 2014

Geachte Voorzitter,
Hierbij doen wij u in afschrift toekomen een brief die wij heden hebben toegezonden aan de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake de weigering van de NZa om een beschikbaarheidsbijdrage toe
te kennen aan ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen voor de instandhouding van de spoedeisende hulp en de
geboortezorg, naar de inhoud waarvan wij u kortheidshalve mogen verwijzen.

Gaarne vertrouwen wij u hiermee naar behoren te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
gedeputeerde sta;
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Geachte Minister,
Graag vragen wij hierbij uw aandacht voor het volgende.

Landelijk speelt momenteel de discussie rond de toekenning van een beschikbaarheidsbijdrage voor de
instandhouding van de afdeling spoedeisende hulp en acute (tweedelijns) verloskunde in het Gemini Zie¬
kenhuis te Den Helder.
Dit ziekenhuis is een zogenaamd 'gevoelig' ziekenhuis, d.w.z. dat instandhouding daarvan dient plaats te
vinden, uitgaande van de bereikbaarheid van acute spoedeisende tweedelijns curatieve zorg en geboortezorg binnen de zogenaamde 45 minutennorm. Door de NZa is de beschikbaarheidsbijdrage voor instand¬
houding van beide functies- naar aanleiding van een daartoe ingediend verzoek- geweigerd.
ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen verkeert in dat opzicht in dezelfde positie als het Gemini Ziekenhuis. Ook
voor ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen is een soortgelijk verzoek om een beschikbaarheidsbijdrage helaas
afgewezen.
Voor de situatie Den Helder wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de zorgverzekeraars in deze regio in
staat zijn om ook zonder deze bijdrage de spoedeisende hulp en acute verloskunde beschikbaar te houden.
Dat concludeert de NZa uit de informatie van de verzekeraars en het ziekenhuis zelf. De verzekeraars kun¬
nen bijvoorbeeld hogere tarieven betalen voor de zorg in deze regio bij de huidige zorgaanbieder, zo is de
redenering. Ook kunnen zij ervoor kiezen om deze spoedzorg anders te organiseren, bijvoorbeeld door zelf
spoedposten in te richten.
Het zal u niet verbazen dat wij ons over deze gedragslijn grote zorgen maken. Niet alleen vanwege de zor¬
gelijke financiële positie van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, maar ook vanwege het aspect dat de bereik¬
baarheid en toegankelijkheid van een essentiële functie als acute tweedelijns medisch-specialistische klini¬
sche opvang en geboortezorg hiermee op het spel komt te staan.
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Wij willen volstaan met het plaatsen van enkele kanttekeningen c.q. het stellen van enkele vragen.
De geschiedenis van de 45-minutennorm is inmiddels al bijna 15 jaar oud. Het is voor zover ons bekend het
enige houvast dat in de wet- en regelgeving wordt gehanteerd, daar waar het gaat om de bereikbaarheid van
tweedelijns opvang van acute medische problematiek. Indien van deze afzonderlijke beschikbaarheidbijdra¬
ge wordt afgezien, dan wel het criterium voor financiering hiervan door de zorgverzekeraar, zodanig
zwaar wordt aangezet, vragen wij ons af of hiermee ook geen afscheid wordt genomen van de
45-minutennorm zoals die in ons systeem nog altijd verankerd is. Zou ZorgSaam beide functies verliezen,
dan zijn volgens het door het RIVM gehanteerde rekenmodel 47.800 inwoners verstoken van acute zieken¬
huiszorg binnen 45 minuten na de melding.

Instandhouding van dergelijke functies in rurale gebieden vraagt -vanwege een meer incidentele dan een
structurele aard van de zorgvraag- in financieel opzicht meer, dan dat dit aan inkomsten genereert. Het prin¬
cipe van mededinging waar het Nederlandse stelsel op gebaseerd is, kan hier in onze ogen dan ook niet
toepasbaar op zijn. Wij vragen ons dan ook af of de nu gehanteerde beleidslijn niet op gespannen voet staat
met hetgeen de wetgever in de 2e volzin van artikel 56a, lid 1 van de Wet Marktordening Gezondheidszorg
bepaalde: "Voor een beschikbaarheidbijdrage komen uitsluitend vormen van zorg in aanmerking waarvan de
kosten niet of niet geheel zijn toe te rekenen naar, of door middel van tarieven in de zin van deze wet in re¬
kening te brengen zijn aan, individuele ziektekostenverzekeraars of verzekerden, of waarvan de bekostiging
bij een zodanige toerekening dan wel een zodanige tarifering marktverstorend zou werken, en die niet op
andere wijze worden bekostigd."

Vanwege de ketenbrede organisatie van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen is het eveneens de vraag welk
effect het weigeren van een dergelijke bijdrage voor de zorg heeft indien dit metterdaad zou leiden tot een
sluiting van beide voorzieningen. Instandhouding van een PCI centrum -waarvoor destijds door u in 2011
een vergunning is verleend op basis van de Wet op bijzondere medische verrichtingen- zou bij de sluiting
van de SEH eveneens in een vreemd daglicht komen te staan.
Tot slot wijzen wij nog op het volgende.
Voor (een deel van ) Zeeuws-Vlaanderen liggen er oplossingen voor acute tweedelijns zorg in België bij een
eventuele beëindiging van beide voorzieningen. Het is echter de principiële vraag of de Nederlandse over¬
heid de oplossing zou moeten willen aanvaarden om een dergelijk gebied in dat opzicht geheel van Belgi¬
sche zorgvoorzieningen afhankelijk te maken. Nu inwoners van Zeeuws-Vlaanderen ook premiegelden beta¬
len in Nederland kan of mag naar onze stellige overtuiging dit nimmer het geval zijn.
Gelet op het vorenstaande verzoeken wij u dan ook met klem het daarheen te leiden dat deze bijdrage - al
dan niet door of via tussenkomst van de NZa - alsnog wordt toegekend.
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Hoogachtend,
Hoogachtend,
gedeputeerde staten
stater

s. J.M.M. Polman, voorzitter
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