
   

 

 

De Drentse Provinciale Staten in vergadering bijeen op 14 december 2022; 
  
Constateren dat 

• Het kabinet van plan is om de kinderhartchirurgie weg te halen bij het UMCG, maar bij haar 
defini>eve besluit ook door de Tweede Kamer gevraagde impactanalyse van de Nederland-
se Zorgautoriteit (NZa) wil betrekken; 

• de NZa in haar impactanalyse van 6 december jl. concludeert dat concentra>e van inter-
ven>es bij aangeboren hartafwijkingen naar Utrecht en RoLerdam een domino-effect zal 
hebben op de regionale toegankelijkheid van de acute zorg voor inwoners van Drenthe, 
Groningen, Friesland, Overijssel en Flevoland; 

• de Minister van VWS in januari een defini>ef besluit wil nemen over concentra>e van deze 
zorg; 

• de Minister de komende maand wel gesprekken voert met pa>ënten en ziekenhuisbe-
stuurders, maar nog niet met de betrokken provinciebesturen;  

Spreken uit dat 
• het zeer teleurstellend is dat de belangen van het Noorden onvoldoende zijn meegewogen 

in de besluitvorming;  
• het Noorden recht heeV op goede en bereikbare zorg, net als de rest van Nederland; 
• Het door de NZa geconstateerde zeer ongewenste domino-effect op het zorgsysteem en 

daarmee ook op de regionale toegankelijkheid van de acute zorg voor kinderen in het 
Noorden koste wat kost voorkomen moet worden;  

• Slui>ng van de kinderhartchirurgie van het UMCG daarom onacceptabel is; 

En verzoeken het college 

• Om er bij de minister van VWS en de leden van de Tweede Kamer op aan te dringen de op-
>e om het kinderhartcentrum van het UMCG te sluiten te schrappen en daarmee een einde 
te maken aan de onzekerheid voor pa>ënten, medewerkers en inwoners uit Noord-Neder-
land; 

• In gezamenlijkheid met de andere betrokken provinciebesturen, de Minister uit te nodigen 
voor een gesprek over het belang van bereikbare zorg voor de leeXaarheid in het Noorden; 

  
En gaan over tot de orde van de dag. 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_728208_22/1/
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