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Onderwerp: Houtskoolschets acute zorg  
Datum:                Woensdag 7 oktober 2020 
 

Geacht college, 

 

Op donderdag 1 oktober reageerden onder andere de bestuurder van het ziekenhuis Weert 
op de houtskoolschets acute zorg welke aan de Tweede Kamer is aangebonden1. De 
houtskoolschets is een document met betrekking tot de toekomst van de acute zorg in 
Nederland. Aan deze schets is een internetconsultatie voorafgegaan2. Achtentwintig 
burgemeester hebben inmiddels hun zorgen uitgesproken dat als deze schets beleid gaat 
worden, de acute zorg in de regio zal verdwijnen. De SP ziet de schets dan ook als een 
document wat vooral heeft gekeken naar de situatie in de Randstad en nauwelijks aansluit bij 
de behoefte in de regio. Reden voor de SP voor de onderstaande vragen aan het college: 

 

1. Bent u bekend met de Houtskoolschets acute zorg? Zo ja, heeft u hier al op enige 
wijze een reflectie op gegeven, of gaat u hier nog een reflectie op geven bijvoorbeeld 
middels de internetconsultatie? Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

2. Men kan stellen dat een schets nog niet de definitieve invulling is van beleid. Echter 
in deze schets is duidelijk dat het beleid van verdere concentratie van acute zorg 
verdere invulling krijgt. Deelt u de mening van de SP dat de huidige spreiding van 
acute zorg in de Veiligheidsregio Limburg Noord niet ingekrompen kan worden zowel 
qua locaties als qua capaciteit? Zo ja, wat gaat u doen om deze locaties en capaciteit 
te waarborgen? Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord.   

 
3. Onder acute zorg verstaan we ook geboortezorg. Deelt u de mening van de SP dat 

verdere concentratie van geboortezorg in de regio de kans op bevallingen langs de 
kant van de weg vergroten en dat dit een onwenselijke ontwikkeling zou zijn? Zo ja, 
wat gaat u doen om deze capaciteit en locaties te handhaven? Zo nee, waarom niet? 
Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

 
4. Welke gevolgen zou sluiting van een van de Spoedeisende hulp en/of 

geboortezorgcentra in Limburg Noord voor de ambulancezorg hebben als deze 
houtskoolschets in beleid zou worden omgezet? Moeten er bijvoorbeeld meer 
ambulances en posten worden gerealiseerd om de aanrijtijden te realiseren? Graag 
een onderbouwing van uw antwoord.  

  

5. Welke gevolgen zou sluiting van een van de Spoedeisende hulp en/of 
geboortezorgcentra in Limburg Noord voor opvang van slachtoffers bij grote 
ongevallen en rampen hebben als deze houtskoolschets in beleid zou worden 
omgezet? Graag een onderbouwing van uw antwoord.  

 
1 https://www.nporadio1.nl/binnenland/26751-burgemeesters-grote-zorgen-over-spoedeisende-hulp-in-de-
regio 
2 https://www.internetconsultatie.nl/houtskoolschets_acute_zorg 



 

6. Bent u bereid u aan te sluiten bij de burgemeesters die nu al hun zorgen hebben 
geuit aangaande sluiting van acute- en geboortezorg afdelingen in de regio? Zo ja, op 
welke wijze gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet? Graag een onderbouwing van uw 
antwoord.  

 
7. Deelt u de mening van de SP dat acute zorgafdelingen de afgelopen Covid periode 

hebben bewezen hun aandeel te kunnen nemen ten tijde van een pandemie/crisis en 
dat verdere ontmanteling van het systeem van acute zorg onwenselijk is? Zo ja, hoe 
gaat u dat, eventueel via het veiligheidsberaad, bespreken met het kabinet? Zo nee, 
waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord.  

8. Hoewel de houtskoolschets spreekt over acute en geboortezorg moeten we ons 
realiseren dat voor die zorg ook operatiekamercomplexen, laboratoria, medische 
beeldvorming en IC afdelingen nodig zijn. De afgelopen maanden hebben we ten 
tijde van de Covid pandemie gezien hoe zeer deze afdelingen nodig zijn. Een verdere 
verdunning van deze afdelingen brengt direct een beperking van IC bedden met zich 
mee. Terwijl we in maart en april 2020 juist zagen dat er in Nederland feitelijk al te 
weinig IC bedden zijn. Bent u bereid om al dan niet via de Veiligheidsregio dan wel 
het Veiligheidsberaad te wijzen op het feit dat met afschaffen van acute afdelingen 
ook andere zorgafdelingen op een locatie zullen verdwijnen of kleiner zullen worden. 
Zo ja, op welke wijze gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet? Graag een 
onderbouwing van uw antwoord.  
 

9. Het terugdringen van het aantal ziekenhuislocaties komt mede voort uit het huidige 
zorgsysteem en de behoefte van verzekeraars om de kosten van de zorg te 
beperken. Deelt u de mening van de SP dat niet verzekeraars maar de landelijke 
overheid zou moeten bepalen welke zorg in welke regio van belang is? Zo nee, 
waarom niet? Graag een onderbouwing van uw antwoord.  
 

 

Uitkijkend naar uw beantwoording binnen de gestelde termijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ton Heerschop 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


