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Motie vreemd aan de orde van de dag: "Kinderhartchirurgie in het UMCG moet 
blijven!" 

De raad van de gemeente Het Hogeland, in vergadering bijeen op 1 februari 2023. 

Constaterende dat: 

• het voortbestaan van de (kinder)hartchirurgie in het Universitair Medisch 
Centrum Groningen (UMCG) ter discussie is gesteld; 

• het kabinet in het coalitieakkoord heeft opgenomen dat zorg beschikbaar, 
betaalbaar én bereikbaar moet zijn voor iedere Nederlander; 

overwegende dat: 

• de impactanalyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zeer kritisch is 
over het plan om de gespecialiseerde hartzorg uit het UMCG weg te halen; 

• het NZa-rapport bevestigt dat het UMCG een vitale regionale functie heeft als 
het gaat om de toegankelijkheid van academische zorg voor inwoners uit 
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Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Flevoland en dus ook voor 
inwoners van Het Hogeland; 

• de sluiting van de (kinder)hartchirurgie in het UMCG onomkeerbare gevolgen 
zal hebben voor de beschikbaarheid van deze academische zorg, en de 
daarmee verband houdende zorg voor (patiënten in) Noord-Nederland; 

spreekt uit dat: 

het onacceptabel is dat de toegankelijkheid van academische zorg afhangt 
van waar je in Nederland woonachtig bent; 

roept: 
• de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de leden van de 

Tweede Kamer op een einde te maken aan de onzekerheid voor patiënten, 
medewerkers en inwoners uit Noord-Nederland door te besluiten de 
(kinder)hartchirurgie in het UMCG open te houden; 

• het college van burgemeester en wethouders op dit standpunt namens de 
gemeente Het Hogeland uit te dragen; 

verzoekt het college van burgemeester en wethouders: 

om deze motie, binnen twee weken, onder de aandacht van 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 te brengen. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

R. van Bruggen L. Visser 
fractie HLC fractie Lokaal Sociaal 
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