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Aan het College van B en W 

Gemeente Midden- Groningen 

Postbus 75 

9600 AB  HOOGEZAND 

E-mail: bestuurssecretariaat@midden-

groningen.nl 

 

Datum: 9 februari 2023  
Onderwerp: Motie vreemd aan de orde van de dag: "Kinderhartchirurgie in het UMCG moet blijven!" 

 

Geacht College,  

 

De gemeenteraad van het Hogeland heeft op 1 februari 2023 unaniem een motie 

aangenomen waarin wordt opgeroepen tot het behoud van (kinder-)hartchirurgie in het 

Universitair Medisch Centrum Groningen. Hierbij verzocht de gemeenteraad het college van 

Het Hogeland deze oproep middels een brief binnen 2 weken te delen met de minister van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de leden van de Tweede Kamer, Gedeputeerde en 

Provinciale Staten van Groningen en de gemeenten in Noord-Nederland. Conform het 

verzoek van de raad doen wij u deze brief met daarin deze oproep nu toekomen. 

 

De gemeenteraad maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van deze academische zorg 

voor inwoners van Het Hogeland en breder de provincies Groningen, Drenthe, Friesland, 

Overijssel en Flevoland. De raad spreekt hierbij uit dat de plek waar je woonachtig bent niet 

bepalend mag zijn voor de beschikbaarheid van zorg. De raad vreest voor onomkeerbare 

gevolgen als de minister besluit (kinder-)hartchirurgie in het UMCG te sluiten. 

 

De gemeenteraad doet het dringende verzoek aan de minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport om de analyse van de Nationale Zorgautoriteit (NZa) ter harte te nemen. 

De NZa is in de impactanalyse zeer kritisch over het plan om de gespecialiseerde hartzorg 

uit het UMCG weg te halen en bevestigt dat het UMCG een vitale regionale functie heeft als 

het gaat om de toegankelijkheid van academische zorg voor inwoners uit Het Hogeland en 

de genoemde provincies. Door de gespecialiseerde hartzorg in het UMCG te behouden kan 

de minister ook een einde maken aan de onzekerheid die leeft bij inwoners en patiënten. 

 

Met vriendelijke groet, Beste 

 

College van burgemeester en wethouders van 

gemeente Het Hogeland, 

 

       

 

 

H.J. Bolding      P.P.M. van Vilsteren 

Burgemeester      Gemeentesecretaris 
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