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Motie vreemd aan de orde van de dag

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag2Íebruari2O22;

Overwegende dat:

De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport een voorgenomen besluit heeft kenbaar

gemaakt om de centra voor (kinder)hartchirurgie -en cardiologie in respectievelijk Leiden en

Groningen te sluiten;

De Statenfracties in Drenthe met verontrusting hebben kennisgenomen van deze

berichtgeving;

Dit voornemen om de academische ziekenhuiszorg in Noord-Nederland te beperken nadelig

is voor (toekomstige) patiënten en hun naasten in Noord-Nederland;

Het doorvoeren van dit voorgenomen besluit een onaanvaardbare verslechtering betekent

van zorg voor zeer kwetsbare jonge patiënten;

Behoud van een goede infrastructuur op het gebied van de ziekenhuiszorg in Noord-

Nederland, cruciaal is naast de beste spreiding van deze zorg;

De (kinder)hartchirurgie en -cardiologie op academisch niveau regionaal goed bereikbaar en

toegankelijk moet blijven voor de patiënten;

Noord-Nederland onevenredig zwaar wordt getroffen bij het verder afschalen van dit soort

van cruciale ziekenhuiszorg;

De hoogwaardige (academische)werkgelegenheid in Noord-Nederland onaanvaardbaar

wordt beperkt;

De argumenten die de minister in zijn onderbouwing noemt, niet gedeeld worden door het
UMCG;

Het Drents Parlement vindt dat de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport tot een

heroverweging van dit voorgenomen besluit gebracht moet worden;
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Verzoeken het College van Gedeputeerde Staten:

L. Om de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport te informeren over het gevoelen van

het Drents Parlement over zijn voorgenomen besluit;

2. De minister te vragen om zijn voorgenomen besluit te heroverwegen;

3. De minister te verzoeken bij die heroverweging de spreiding van de (kinder)hartchirurgie -

cardiologie en de beschikbare kwaliteit, kennis en kunde van het UMCG mee te wegen om te

komen tot het standpunt dat deze zorg in Noord-Nederland i.c. fysiek in Groningen dient te

blijven;

4. Samen met de Commissarissen van de Koning in Noord-Nederland dit in
gemeenschappelijkheid op te pakken;

En gaan over tot de orde van de dag.
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