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Inhoudelijk
Aanleiding

Naar aanleiding van de beantwoording ex. art. 44 vragen RvO m.b.t.
voortbestaan van de mogelijkheid van kort verblijf op de
ziekenhuislocatie Oostburg is voor deze problematiek bij de
staatssecretaris van VWS separaat aandacht gevraagd. Een afschrift
van de brief is t.k.n. toegevoegd.
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PS zullen op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen ter
zake.
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Middelburg,

14 juli 2015

Geachte voorzitter,
Op 9 juli jl. ontvingen wij vragen ex art. 44 van het Reglement van Orde met betrekking tot het voortbestaan
van de mogelijkheid van kort verblijf op de ziekenhuislocatie Oostburg.
De beantwoording treft u bijgaand aan c.q. is reeds aan de griffie per ommegaande toegezonden.
Voor deze problematiek hebben wij separate aandacht gevraagd bij de Staatssecretaris van Volksgezond¬
heid, Welzijn en Sport. Deze brief gelieve u bijgaand eveneens aan te treffen.

Wij houden u dienaangaande van de ontwikkelingen terzake op de hoogte.
Hoogachtend,
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Provinciale Staten

Provincie Zeeland

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:

(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 ingewon¬
nen 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 proble¬
matiek 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 beëin¬
digen, 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.

MIDDELBURG, 14-07-2015
Namens de fractie van het CDA,

Gedeputeerde staten,

P.C.A. de Milliano - van de Hemel

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit
15009692.docx
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Geachte Staatssecretaris,
Ingevolge het Reglement van Orde van Provinciale Staten van Zeeland ontvingen wij recent schriftelijke
vragen van de Statenfractie van het CDA met betrekking tot het "Verdwijnen van tijdelijke opnamemogelijk¬
heid voor senioren in ziekenhuislocatie Oostburg". De vragen en onze hierop gegeven antwoorden gelieve u
bijgaand aan te treffen.
De tijdelijke opnamemogelijkheid van de zogenaamde 'huisartsenkliniek' op de ziekenhuislocatie Oostburg
vervult de functie voor kort verblijf van -veelal alleenstaande- ouderen, waarbij de huisarts na consultatie of
visite een 'niet-pluisgevoel' heeft. De regeling waaruit deze voorziening werd gefinancierd viel tot 1 januari
2015 onder de AWBZ. Momenteel is -naar wij begrepen hebben- tot 1 januari 2017 sprake van een over¬
gangsregeling die onvoldoende kostendekkend is, zodat bij het ontbreken van een sluitende financiering
deze voorziening in de toekomst dreigt te worden opgeheven.
Graag willen wij dit bij u onder uw aandacht brengen.
Op 17 juni 2015 is door u in een brief aan de Kamer, mede namens de Minister nog uitvoerig over deze pro¬
blematiek gerapporteerd. Ook door u wordt de waarde van dergelijke voorzieningen onderkend.
Hoewel wij beseffen dat het financiële kader voor de zorg in diverse opzichten knelt, menen wij dat een der¬
gelijke voorziening een efficiënte oplossing biedt voor ouderen: ouderen die bij het ontbreken daarvan an¬
ders in een thuissituatie alleen moeten worden (achter)gelaten en waarbij achteraf öf een aanzienlijke duur¬
dere indicatie voor acute thuiszorg geïndiceerd wordt öf een ziekenhuisopname aangewezen is.
Zeker in een krimpgebied als (West-)Zeeuws-Vlaanderen met relatief lange afstanden tot een ziekenhuis en
een zeer hoge vergrijzingsgraad (West-Zeeuws-Vlaanderen 65+ 25,4% t.o.v. Nederland 65+ 17,3% per
1 januari 2014) zijn dergelijke vormen van anderhalve lijnszorg in feite onmisbaar.
Wij zouden het dan ook zeer betreuren dat een dergelijke voorziening (op termijn) zou verdwijnen wegens
ontbrekende of onvoldoende financiering.
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Vandaar doen wij dan ook een beroep op u het daarheen te leiden dat deze kort verblijf opnamemogelijkheid
ook in de toekomst voldoende bestaansrecht blijft behouden.
Hoogachtend,

Behoort bij brief d.d. 14 juli 2015 met ons kenmerk: 15009385
van de afdeling Mobiliteit en Samenleving
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