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raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 2 februari 2023 

Kinderhartchirurgie in het UMCG moet blijven! 

nstaterende dat: 

• Het kabinet te kennen heeft gegeven kinderhartchirurgie te willen centreren en voornemens 

is daarom twee centra waar dit specialisme nu nog aanwezig is te sluiten; 

• Het kabinet het na veel commotie over het sluiten van centra eerst heeft neergelegd bij de 
ziekenhuizen om er samen uit te komen; 

• Het erop lijkt dat, als dit niet lukt, alsnog het voorgenomen besluit om de 
kinderhartchirurgie in het UMCG te sluiten zal worden doorgevoerd; 

• De impactanalyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zeer kritisch is over dit 
voorgenomen kabinetsbesluit en uitgebreid onderbouwt waarom het weghalen van de 

gespecialiseerde hartzorg uit het UMCG een bedreiging vormt voor de continuïteit van acute 

zorg in Noord-Nederland; 

• Het kabinet in haar coalitieakkoord heeft staan dat zorg beschikbaar, betaalbaar én 

bereikbaar moet zijn voor iedere Nederlander. 

dat: 

• Het NZa-rapport bevestigt dat het UMCG een grote regionale functie heeft als het gaat om 

de toegankelijkheid van academische zorg voor inwoners uit Groningen, Drenthe, Friesland, 

Overijssel en Flevoland; 

• De sluiting van de kinderhartchirurgie in het UMCG onomkeerbare gevolgen zal hebben voor 

de beschikbaarheid van deze academische en de daarmee verband houdende zorg, voor 

(patiënten in) Noord-Nederland; 

• Het sluiten van de kinderhartchirurgie ook gevolgen heeft voor andere (spoedeisende) zorg 

waar de kinderhartchirurg een rol in speelt; 

• Het voor ons onacceptabel is dat de toegankelijkheid van academische zorg afhangt van 
waarin Nederland je woonachtig bent. 

het college 

• Om er bij de minister van VWS op aan te dringen het voorgenomen kabinetsbesluit definitief 

van tafel te halen om daarmee een einde te maken aan de onzekerheid voor patiënten en 

hun ouders, medewerkers van het UMCG en inwoners uit Noord-Nederland. 

gaat over tot de orde van de dag 

ogezand, datum 02-02-2023 

amens de fracties van PvdA , D66, SP, BBP, GBMG, CDA, GroenLinks, 

Westerdiep Yannick Lutterop Joke Lesman Kor Hoving Jan Vetthuis Erianne van der Burg, 

ano Dewnarain 
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Vastgesteld in de openbare vergadering van 02-02-2023 

De raad van de gemeente Midden-Groningen 

Mieke Bouwman 

Griffier 
._ J, 

Motie: 
Korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken. 

Wijze van indienen van een motie: 
Een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 


