Provinciale Staten
Vragen van het statenlid CDA (P.C.A. de Milliano - van den Hemel) ingevolge artikel 44
reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2015 nummer 002.
Vragen ingevolge artikel 44 van het
reglement van orde inzake Verdwijnen
tijdelijke opnamemogelijkheid voor
senioren in ziekenhuislocatie Oostburg

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 09-07-2015)
1.

Is het college met ons van mening dat
1.
het ongewenst is dat deze kort durende
verblijfsmogelijkheid door wijzigingen in
landelijke wet- en regelgeving ophoudt te
bestaan?

Voorlopig blijft deze kortdurende
verblijfsafdeling bestaan. De landelijke
financieringsregeling als zodanig blijft tot
1 januari 2017 in stand; het is meer een
kwestie van technische inpasbaarheid binnen
het systeem van wet- en regelgeving (Wet
Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet) en
het vinden van voldoende structurele
financiën voor de uitvoering daarvan.

2.

Deelt u de mening dat deze voorziening
maatschappelijk gezien per saldo veel
goedkoper is dan respectievelijk een
indicatie voor acute thuiszorg, een
ziekenhuisopname dan wel een
verpleeghuisopname?

2.

Ja. Naar ons voorkomt en blijkens ingewonnen informatie is tijdelijke opname in een
dergelijke voorziening aanzienlijk efficiënter
en ook patiëntvriendelijker dan b.v. een
ziekenhuisopname of een indicatie voor
acute thuiszorg.

3.

Bent u het met de CDA-fractie eens dat
3.
in aansluiting op de brief van de Minister
van VWS over krimpgebieden d.d. maart
2015 in dunbevolkte gebieden andere
vooral praktische oplossingen
noodzakelijk zijn dan in Randstedelijke
gebieden?

Ja. Overigens is ons bekend dat ook de
Minister van VWS oog heeft voor de problematiek die de organisatie van zorg in
krimpgebieden met zich brengt.

4.

Wat kan en gaat het college doen om
deze sinds 1 januari jl. ongewenste
situatie zo spoedig mogelijk te beëindigen, zodat de van vóór 01-01-2015
situatie gecontinueerd kan worden?

Zoals gesteld onder ons antwoord op vraag 1
blijft de kortverblijf mogelijkheid voorlopig
bestaan. Wij zullen separaat aandacht
vragen voor de gesignaleerde problematiek
bij de Staatssecretaris c.q. Minister van
VWS. Een afschrift van deze brief zullen wij
ter kennisneming doen toekomen aan
Provinciale Staten.

4.
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