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Onderwerp  

Informatienota steunbetuiging reactie op de houtskoolschets acute zorg 

 

Kennisnemen van 

Verzonden steunbetuiging reactie op de houtskoolschets acute zorg gemeenten regio Gorinchem. 

 

Inleiding 
Het ministerie van VWS nodigt belangstellenden uit om vóór 1 januari 2021 te reageren op de 
houtskoolschets acute zorg, als onderdeel van een maatschappelijke discussie.  
 
Alledaagse acute zorg, die bij snelheid gebaat is, moet volgens de houtskoolschets geconcentreerd 
worden in grote centra waar alle voorzieningen beschikbaar zijn. Het gevolg is echter een reductie van 
het aantal ziekenhuizen met een eigen spoedeisende hulp (SEH) en intensive care (IC). Hiervoor in de 
plaats komen spoedhulpposten in de regio die de toegang tot spoedzorg moeten waarborgen. Deze 
spoedhulpposten krijgen beperkte diagnostische mogelijkheden. Patiënten kunnen verkeerd getrieerd 
worden en plotseling hoog complex zijn op een spoedpost, of ernstige problemen worden niet herkend 
op een spoedpost omdat de ervaring ontbreekt. Patiënten moeten dan met spoed overgeplaatst 
worden naar een verder weg gelegen SEH met alle risico's van dien. 

 

Kernboodschap 
Aangezien inwoners van West Betuwe veel gebruik maken van de streekziekenhuizen Beatrix 
ziekenhuis in Gorinchem en Rivierenland ziekenhuis in Tiel heeft dit effect op de beschikbare acute 
zorg voor onze inwoners en daarmee leefbaarheid van onze gemeente. 
Vanuit de regiofunctie van het Beatrix ziekenhuis samen met het Rivierenland ziekenhuis en het 
versterken van de samenwerking wordt deze zorg gedeeld. Met bijgevoegde brief wordt de reactie van 
de gezamenlijke gemeenten met een regionaal algemeen ziekenhuis ondersteund. De gemeenten uit 
de regio Gorinchem (Gorinchem, Altena, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Molenlanden, 
Vijfheerenlanden en West Betuwe) hebben zich namelijk georganiseerd om een reactie hierop te 
sturen. De betroffen ziekenhuizen spreken uiteraard dezelfde zorg uit. 
 
Inmiddels hebben de gemeenteraden van Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Molenlanden en 
Altena moties aangenomen om als gemeenteraad ook een reactie te sturen naar de minister. Uw 
gemeenteraad van West Betuwe kan eventueel dit voorbeeld volgen om ook een reactie naar de 
minister te sturen. 
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Consequenties 
Zoals aangegeven heeft de beschikbaarheid van acute zorg effect op de leefbaarheid van de 
gemeente aangezien inwoners van West Betuwe veel gebruik maken van de streekziekenhuizen 
Beatrix ziekenhuis in Gorinchem en Rivierenland ziekenhuis in Tiel. Het is dan ook van belang een 
krachtige en gezamenlijke boodschap af te geven.  

 

Financiën 

Niet van toepassing.  

 

Communicatie 
De verzonden brief namens de regio gemeenten in Gorinchem is ook binnen regio Rivierenland 
gedeeld en het ziekenhuis Rivierenland. 
 
Op dit moment is nog niet duidelijk of er een gezamenlijke reactie van de gemeenteraden uit regio 
Gorinchem wordt opgesteld en verzonden. Mocht dit het geval zijn, dan zal de (concept)brief als 
bijlage worden toegevoegd.  

 

Met een eventuele reactie van uw gemeenteraad kunt u de andere gemeenten binnen regio 

Rivierenland oproepen hier ook actie op te ondernemen. Hiermee wordt het gezamenlijke signaal nog 

krachtiger.  

 

Vervolg 
Zoals aangegeven is de houtskoolschets bedoeld voor een maatschappelijke discussie. Later zal 
moeten blijken of dit ook daadwerkelijk tot uitvoering gaat komen. 

 

Bijlage(n) 

1. Verzonden brief reactie gemeenten regio Gorinchem 

2. Verzonden brief reactie door gemeenten met regionaal ziekenhuis 

3. Houtskoolschets acute zorg 

4. Verzonden brief behoud spoedeisende hulp gemeenteraad Molenlanden  
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