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Goedemiddag,

Bijgaand doe ik u een motie toekomen die tijdens de raadsvergadering van 12 december 2022 door de gemeenteraad van
Weststellingwerf is aangenomen.
Ik verzoek u vriendelijk de motie onder de aandacht te brengen van de statenleden.

Hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,
Monique Hoorn

Griffiemedewerker Gemeentehuis
Griffioenpark 1,  8471 KR Wolvega
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Postadres
Postbus 60, 8470 AB Wolvega
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Motie vreemd aan de orde van de dag 
 


Datum                : 12 december 2022 
 
Motienummer : 14 
 
Agendapunt : 11 
 
Onderwerp : Kinderhartchirurgie UMC Groningen 


 
 
De raad van de gemeente Weststellingwerf in vergadering bijeen op 12 december 2022 
 
Kennis nemende  van:  


1. De conclusies van de impactanalyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het sluiten 
van de afdeling Kinderhartchirurgie in Groningen en Leiden.  


 
Overwegende dat:   


1. De NZa voorspelt dat hartpatiënten in de noordelijke provincies bij spoedsituaties risico’s gaan 
lopen als de hartspecialisatie in Groningen verloren gaat. 


2. Het UMCG in Groningen de enige plek in de regio is waar ernstig zieke kinderen IC-zorg kunnen 
krijgen en er zonder hartzorgexpertise geen volwaardige acute zorg in de regio meer is.  


3. Dit volgens de NZa een aanzienlijk risico voor de inwoners van het noorden betekent. 
4. Uit de impactanalyse blijkt dat het onderzochte scenario (Groningen en Leiden sluiten) het 


meest riskant is voor de toegankelijkheid van gespecialiseerde zorg in Nederland.  
5. Het UMCG in Groningen de afgelopen jaren met veel succes nieuwe kinder IC 


verpleegkundigen heeft opgeleid en daarmee het aantal kinder-ic-bedden uitgebreid. 
6. Het UMCG in Groningen regelmatig kinderen van centra in de Randstad overneemt als zij geen 


plek hebben ten gevolge van personeelsgebrek. 
7. Vier van de twaalf kinderhartchirurgen in Nederland werken in het UMCG in Groningen. 
8. Patiënten en hun ouders verder moeten reizen om de zorg te krijgen die nodig is. Dit reizen 


betekent soms cruciaal tijdverlies. 
 
Verzoekt de Raad en het College om: 


1. Onze grote zorg over dit aanzienlijke risico te delen met de Tweede Kamer en de Minister. 
2. De impactanalyse onderdeel te laten zijn van de besluitvorming. 
3. Deze motie te verspreiden onder de gemeenteraden en Provinciale Staten in Groningen, 


Friesland en Drenthe. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 


 
Namens  
 
V. (Vera) van der Zee, fractie CDA Weststellingwerf 
T. (Tom) Hartog, fractie WB 
T. (Ton) Mulder, fractie BS 
  
 
 
Deze motie is   aangenomen in de raadsvergadering van 12 december 2022 
 
 
Ondertekend door: 
Mevrouw J.A. Kampinga, raadsgriffier 



http://www.blijfstellingwarfs.nl/
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