Provinciale Staten
Zaaknummer: 143984
Vragen van het statenlid A. de Burger (SP-fractie) ingevolge artikel 44 reglement van
orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2022 nummer 290.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake
Ambulances Zeeland:
(ingekomen: 18 april 2022)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Is het college er van op de hoogte dat
Minister Kuipers afkomstig is van een
Academisch ziekenhuis en de acute zorg wil
centraliseren?

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Wij zijn er mee bekend dat minister Kuipers
voorheen werkzaam was als voorzitter van
de Raad van Bestuur van Erasmus Medisch
Centrum te Rotterdam. De minister geeft aan
dat het noodzakelijk is de acute zorg
toekomstbestendig te organiseren.

2.

Wat vindt het College ervan dat er nu alleen
gefocust wordt op een SEH binnen 45
minuten reistijd?

2.

Wij vinden het van belang dat de patiënt de
juiste (acute) zorg op de juiste plaats op het
juiste tijdstip krijgt toegediend.

3.

Is het college er van op de hoogte dat het
gevolg van grotere afstanden voor
ambulances is dat ze zich langer buiten onze
regio bevinden en het zodoende langer
gaat duren voordat de zorg bij een patiënt
komt?

3.

Wanneer ambulances grotere afstanden naar
ziekenhuizen buiten de regio moeten
afleggen, betekent dit dat deze minder
inzetbaar zijn in de regio.

4.

Deelt het college de mening van de SP dat
ziekenhuizen afhankelijk zijn van de
spoedafdelingen omdat veel patiënten via
deze spoedafdelingen het ziekenhuis
binnen komen?

4.

Evenals de polikliniekbezoeken en de
geplande opnamen maakt ook de
patiëntencategorie die via de Spoedeisende
Hulp binnenkomt onderdeel uit van het totale
patiëntenbestand, waaraan een
ziekenhuisorganisatie haar bestaansrecht
ontleent.

5.

Kan het college zich voorstellen welke
gevolgen het zou kunnen hebben wanneer
de SEH in Terneuzen zou verdwijnen en
patiënten vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar
Goes en/of België moeten. B.v. ritten vanaf
Nieuw Namen naar Goes of vanuit Hulst
naar Goes?

5.

Van verdwijning van de Spoedeisende
Hulpafdeling uit het ziekenhuis te Terneuzen
is –voor zover ons bekend- thans geen
sprake, zodat uitspraken daarover niet aan
de orde zijn. In een interview met het blad
Zorgvisie d.d. 29 april 2022 wijst de minister
er op dat het tegen het licht houden van het
aantal Spoedeisende hulpafdelingen niet
betekent “dat SEH’s in landelijke gebieden
hun deuren moeten sluiten als er weinig
aanloop is, want dan ligt het volgende
dichtstbijzijnde ziekenhuis te ver weg.” (Einde
citaat).

6.

Deelt het college de zorg van de SP dat het
voor bijvoorbeeld ouderen of mensen
met een beperking - met een openbaar
vervoer dat op de schop gaat - wel erg

6.

Met name ingegeven vanuit de problematiek
op de arbeidsmarkt en de daarmee
samenhangende zorgkloof die dreigt, werkt
de Zeeuwse Zorg Coalitie (ZCC) aan het

Vragen aan gedeputeerde staten
moeilijk gaat worden om een ziekenhuis te
bereiken?

Antwoorden van gedeputeerde staten
toegankelijk en bereikbaar houden van de
zorg op termijn. Hoe zich dat verhoudt tot het
zorgaanbod op de diverse locaties zal pas in
de toekomst duidelijk worden. Vanuit de
Regionale Mobiliteitsstrategie wordt ingezet
op meer fijnmazige mobiliteit en snelle
busverbindingen, waarmee de bereikbaarheid van ziekenhuizen bevorderd wordt.

7.

Is het college er van op de hoogte dat
patiënten die terugkeren van een SEH naar
een ziekenhuis zonder spoedafdeling, veelal
met een ambulance worden vervoerd en
dat ze ook daar langer mee onderweg zijn.

7.

Doorgaans worden patiënten na
binnenkomst op een SEH opgenomen op
een reguliere afdeling of gaan deze na
behandeling, diagnostiek of observatie naar
huis. Uiteraard komt vervoer tussen
zorglocaties eveneens voor. In de praktijk zal
dit meestal plaatsvinden met
(zorg)ambulances die specifiek worden
ingezet voor besteld vervoer.

8.

Deelt het college de mening van de SP dat
dit alles slecht zou zijn voor een regio
zoals Zeeland/ Zeeuw-Vlaanderen?

8.

Wij vinden het van belang om de zorg in
Zeeland toegankelijk en bereikbaar te
houden. In het in antwoord 5 aangehaalde
interview benadrukt de minister dat hij zal
inzetten op samenwerken in de regio. Deze
samenwerking krijgt in Zeeland vorm binnen
de ZZC, vanuit de overtuiging “we moeten
over de grenzen van de eigen organisatie
heen kijken voor innovatieve oplossingen”.
Niets doen en afwachten is gelet op de
schaarste aan menskracht die –naar
verwachting- de komende jaren verder op zal
lopen, geen optie.
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