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Schriftelijke vragen over RIVM-rapport spoedeisende eerste 
hulp 

Geachte heer Serbanescu-Kele, 

In uw brief van 13 november stelt u ons een aantal schriftelijke vragen naar aanleiding van een rapport van het 
RIVM over spoedeisende eerste hulp. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

Vraag 1: Heeft het College kennis genomen van de inhoud van het RIVM-rapport "Aanbod en 
bereikbaarheid van de spoedeisende ziekenhuiszorg in Nederland 2017: Analyse gevoelige 
ziekenhuizen 2017"? Zo ja, hoe interpreteert het College de resultaten hiervan? 

Antwoord: Wij hebben kennis genomen van het RIVM-rapport De resultaten voor de provincie Groningen voor 
2017 zijn nagenoeg hetzelfde in vergelijking met 2016. Dit is bevestigd door het Acute Zorgnetwerk Noord 
Nederland (AZNN) en geconstateerd in het Regionaal Overleg Acute Zorg Drenthe/ Groningen (ROAZ). Zoals u 
weet heeft het ROAZ de wettelijke taak en verantwoordelijkheid tot het toetsen van de bereikbaarheid, 
beschikbaarheid en kwaliteit van de acute zorg in de regio. Het ROAZ heeft de plicht om "witte vlekken" in de 
regio te signaleren en acties te monitoren. De resultaten van het RIVM-rapport voor 2017 geven voor het 
ROAZ geen aanleiding zich zorgen te maken dan wel acties te ondernemen. 

Vraag 2: Heeft het College beschikking over data over de bereikbaarheid van spoedeisende 
ziekenhuiszorg, wanneer het ziekenhuis in Winschoten zal worden vervangen door de nieuwe locatie in 
Scheemda? Zo Ja, zijn er gebieden die ten gevolge van de verhuizing boven de 45 minutennorm zullen 
vallen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Wij hebben geen beschikking over data over de bereikbaarheid van spoedeisende ziekenhuiszorg. 
In onze brieven van 2 december 2014 (briefnr. 20a-49.124/49/A6) en van 29 maart 2016 
(briefnr. 2016-18.610/13/A.6,RS) aan Provinciale Staten hebben wij aangegeven dat er in de nieuwe situatie 
geen "witte vlek" ontstaat voor het acute zorgaanbod in de regio. De spoedeisende ziekenhuiszorg, zoals die nu 
geboden wordt in het huidige ziekenhuis in Winschoten, gaat straks één op één over naar de nieuwe locatie in 
Scheemda. In de berekeningen voor 2018 zal het nieuwe ziekenhuis van het OZG in Scheemda automatisch 
door het RIVM worden meegenomen. Het ROAZ zal, conform wettelijke rol en taak, de uitkomsten van dit RIVM 
onderzoek toetsen en zo nodig acties ondernemen. 
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Vraag 3: Is het College voornemens het RIVM te verzoeken om een nieuwe berekening van de 
bereikbaarheid van spoedeisende ziekenhuiszorg in de provincie Groningen, waar het St. Lucas niet 
wordt meegeteld, maar het vervangende ziekenhuis in Scheemda wei? 

Antwoord: Wij zijn niet voornemens om te verzoeken om een nieuwe berekening. Het RIVM stelt namelijk 
jaarlijks een rapport op rond het aanbod en de bereikbaarheid van de spoedeisende ziekenhuiszorg in 
Nederland. Een analyse van gevoelige ziekenhuizen maakt hier onderdeel vanuit. In de berekeningen voor 
2018 wordt het nieuwe ziekenhuis van het OZG in Scheemda automatisch door het RIVM meegenomen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedep/fteerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


