
 

Aan: 
de heer R. du Long en  
mevrouw B. van den Berg-Slagter 
 
(i.a.a. de overige Statenleden) 
 
 
 
 
Assen, 21 februari 2023 
Ons kenmerk 8/5.7/2023000090 
Behandeld door team Economie  
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde 
over kinderhartchirurgie UMCG 
 
 
Geachte heer Du Long en mevrouw Van den Berg, 
 
In uw brief van 18 januari 2023 stelde u een aantal vragen over kinderhart- 
chirurgie UMCG. Deze vragen beantwoorden wij als volgt. 
 
 
Vraag 1 
Heeft het college kennis genomen van het besluit van de Minister? 

 
Antwoord 1 
Ja. 

 
Vraag 2 
Wat was de reactie van de minister op onze motie om het voorgenomen besluit 
om het Kinderhartcentrum te sluiten, definitief van tafel te vegen?  
 
 

Antwoord 2 
De minister is via diverse brieven, waaronder een brief van het SNN en de 
noordelijke Commissarissen van de Koning, op de hoogte gebracht van de 
motie, maar heeft daar niet expliciet op gereageerd.  
Inmiddels heeft minister Kuipers laten weten dat hij voornemens is de 
kinderhartchirurgie te concentreren in Groningen en Rotterdam. De be-
trokken Universitaire Medische Centra konden tot uiterlijk 27 februari 
2023 hun zienswijze op dit voorgenomen besluit geven, en daarna wordt 
een definitief besluit door de minister genomen.  
In de Tweede Kamer is op 22 februari 2023 een debat gevoerd over het 
besluit tot het  concentreren van de kinderhartcentra. In dit debat zijn er 
tien moties ingediend. Op 23 februari 2023 is over de ingediende moties 
gestemd. De stemmingen hebben niet tot fundamentele wijzigingen in 
het voorgenomen besluit geleid.  
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Vraag 3 
Kan het college aan de minister vragen waarom hij het NZa een onderzoek heeft 
laten doen en daarna toch besluit om het advies naast zich neer te leggen?  

 
Antwoord 3 
Bij het voorgenomen besluit van de minister tot concentratie van kinder-
hartchirurgie in Groningen, geeft de minister aan dat regionale spreiding 
en toegankelijkheid van de zorg zoals gepresenteerd in de impactanalyse 
van de NZa, een belangrijke factor is. De minister geeft aan dat het van 
belang is dat in het UMC Groningen complexe operaties uitgevoerd kun-
nen blijven worden.  
Minister Kuipers heeft daarom gekozen voor het UMC in Groningen en 
daarnaast het Erasmus MC in Rotterdam. 

 
 
Vraag 4 
Kan het college nogmaals bij de Minister benadrukken dat de sluiting van het 
Groningse Kinderhartcentrum voor ons ontoelaatbaar is vanwege het grote be-
lang ervan voor de zorg in het noorden?  
 

 
Antwoord 4 
Ja, dat hebben wij inmiddels herhaaldelijk gedaan. Zoals u bekend is, 
hebben wij actieve steun aan het UMCG verleend om sluiting van de kin-
derhart-chirurgie in Groningen te voorkomen. 
Samen met uw Staten en diverse partijen in Noord-Nederland hebben wij 
het belang van de kinderhartchirurgie meerdere keren kenbaar gemaakt 
aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Wij willen hierbij 
onze waardering voor uw betrokkenheid en steun uitspreken.  
 

 
Vraag 5 
Is de minister, zoals de oproep in de motie was, uitgenodigd voor een gesprek 
over het belang van bereikbare zorg in het Noorden?  
 

 
Antwoord 5 
De minister heeft eind 2022 een werkbezoek in het kader van de acute 
zorg aan Emmen gebracht en tijdens dit bezoek is door de commissaris 
van de Koning het belang van de kinderhartchirurgie voor  
Noord-Nederland benadrukt.  

 
 
Vraag 6 
Als dat nog niet is gebeurd, is het college dan alsnog bereid om op de kortst mo-
gelijke termijn dit gesprek te voeren, om zo het belang van de regio stevig bij de 
minister onder de aandacht te brengen?  
 

Antwoord 6 
Zie beantwoording vraag 5.  
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Daarnaast is er in Noord-Nederland regelmatig overleg met de drie noor-
delijke commissarissen van de Koning, de burgemeester van Groningen 
en het UMCG. Van daaruit zijn er goede contacten met de minister. Nu de 
minister zijn voorgenomen besluit tot concentratie van de kinderhart- 
chirurgie heeft gepresenteerd, is en blijft de regionale toegankelijkheid 
van hoog-complexe en acute zorg belangrijk en ook het behoud van  
kennis en kunde in Noord- Nederland. De minister geeft aan dat met dit 
besluit een eerste stap wordt gezet richting een toekomstbestendig  
academisch zorglandschap dat zich kan meten met de internationale top. 
En dat een academisch zorglandschap vraagt om een evenwichtige ver-
deling van specialismen onder de UMC’s, en dat hij hierover met de 
UMC’s in gesprek zal gaan. .  

 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
wa.coll. 


