Motie
Van:

VVD

Aan:

De Voorzitter G.G.J. Rensen

Onderwerp:

Spoedeisende Hulp (SEH)

Datum raad in openbare
vergadering bijeen:

21 november 2017

De fracties van VVD, SP, CDA, D66 en PvdA stellen de gemeenteraad van Brielle in vergadering bijeen
op 21 november 2017, voor om de volgende motie aan te nemen.
Overwegende dat:
 Alle inwoners en recreanten op Voorne-Putten genoodzaakt zijn voor medische hulp in de
avond, nacht en weekenden naar de HAP in Spijkenisse te gaan;
 Er in die uren geen directe achtervang is van een in de buurt liggend ziekenhuis;
 De situatie verergert omdat ook het Vlietland Ziekenhuis de SEH sluit;
 Ambulances hierdoor genoodzaakt zijn patiënten naar Rotterdam of Dirksland te vervoeren,
waardoor de aanrijdtijden voor incidenten op Voorne in het gedrang kunnen komen;
 De HAP in Spijkenisse structureel wordt bemenst door 3 dienstdoende artsen, waardoor de
kwaliteit van de hulpverlening de afgelopen jaren aanzienlijk is verbeterd;
 Een wachttijd van maximaal 3 uur voor reguliere patiënten binnen de regels van de medische
zorg vallen;
 De openingstijden van het Medisch Centrum Brielle in de toekomst zullen worden verruimd
naar 7.30 uur in de ochtend ipv 8.00 uur;
 De beschikbare artsen alles doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om de beste zorg te
verlenen;
 De huidige personele bezetting onvoldoende is om uit te breiden met nog een HAP;
 Tarieven voor vervangende artsen relatief veel hoger zijn waardoor het financieel niet
verantwoord is om daar meer gebruik van te maken;
 De communicatie rondom de mogelijkheden en de onmogelijkheden patiënten onvoldoende
bereikt;
 Er een app is die het voor een ieder duidelijk kan maken of een situatie dringend is om naar
de HAP te gaan: www.moetiknaardedokter.nl Deze app is gratis te downloaden;
 Aanbevolen wordt om gebruik te maken van www.thuisarts.nl, een site die betrouwbare
informatie geeft.

Spreekt als haar mening uit dat:
 De praktijken zwaar belast zijn, zeker in de zomermaanden en naast Brielle zeker ook in
Westvoorne en Hellevoetsluis;
 Het ontbreken van een 24/7 dienstdoend ziekenhuis in de regio maakt dat de aanrijdtijden
van ambulances toe zullen nemen, zeker nu ook het Vlietland Ziekenhuis de SEH sluit;
 Er een volledige ziekenhuis accommodatie beschikbaar gemaakt kan worden in Spijkenisse
Draagt het college op om:
1 Op de website van de gemeente Brielle duidelijk te communiceren welke mogelijkheden er
zijn voor het verkrijgen van medische hulp;
2 In overleg te treden met alle betrokken gemeenten en andere relevante stakeholders op
Voorne-Putten om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor ziekenhuis achtervang
inclusief spoedeisende hulp binnen de afstand waarop de aanrijdtijden van de beschikbare
ambulances niet onder druk komen te staan;
3 In gesprek te gaan met huisartsen en zorgverzekeraars om de situatie voor wat betreft
huisartsenzorg in de avonden en weekenden te optimaliseren;
4 De Raad structureel te informeren over de mogelijkheden en de voortgang;
5 Deze motie kenbaar te maken aan de gemeenteraden op Voorne-Putten;
6 De gemeenteraden op Voorne-Putten te informeren over bovengenoemde acties.
En gaat over tot de orde van de dag:

Namens de fractie VVD

A.J. van Gorsel
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W. Smit
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J.C. Wolters

Namens de fractie PvdA
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