
 

 

 

 

 

 

Fractie: ChristenUnie-SGP 

Naam: Yosef Mahmoud 

Onderwerp: Aanrijdtijden in NOP na faillissement MC Groep 

Datum indiening vragen: 05-03-2019 

 

 

 

Onze fractie bereikt het signaal dat aanrijdtijden na het faillissement van het MC 

Ziekenhuis in onze gemeente zijn opgelopen tot meer dan 60 minuten (norm 45 

minuten). Ook heeft ons college een gesprek gehad met de toekomstverkenner. 

 

We hebben 17 januari een extra raadsvergadering gehad over de aankoop van het Doker 

Jansencentrum. We zijn als fractie blij met deze aankoop en zien ook uit naar de 

ontwikkeling van een toekomstig zorgplein met poliklinische zorg van alle specialismen, 

laagcomplexe spoedzorg, huisartsenpost en andere zorgdisciplines. 

 

Los van deze mooie ontwikkeling in beschikbaarheid van zorg voor onze inwoners, maken 

we ons wel zorgen over tijdige beschikbaarheid van de complexe spoedzorg en acute 

verloskunde. We ontvangen het signaal dat aanrijdtijden in onze gemeente zijn 

opgelopen naar boven de 60 minuten. Minuten die van cruciale betekenis kunnen zijn. 

 

Vragen: 

 

1. Is het juist dat de aanrijdtijden (vanaf 112-melding tot opname patiënt in het 

ziekenhuis) inderdaad zo fors zijn opgelopen? Is er een verandering bekend in de 

meest recente informatie van GGD Flevoland over de aanrijdtijden in onze 

gemeente voor en na het faillissement en hoe ziet deze eruit? 

Om verwarring te voorkomen een korte toelichting op de normen: 

- Er is een prestatienorm voor ambulancezorg om binnen 15 minuten na melding 

ter plekke te zijn (aanrijtijd). Deze norm wordt ruimschoots gehaald en is niet 

gewijzigd.  

- Er is een theoretische 45 minuten spreidingsnorm van SEH ziekenhuizen. Deze 

wordt gehanteerd voor het aanwijzen van ziekenhuizen die niet mogen omvallen, 

i.v.m. het anders theoretisch overschrijden van de 45 minuten norm om van 

meldingsplek tot SEH te komen. In de praktijk blijkt deze norm niet hanteerbaar, 

omdat vaak de eerste zorg al geleverd wordt in de ambulance.  

 

In een aantal gevallen is, los van bovenstaande normen, het wenselijk om z.s.m. in het 

ziekenhuis te zijn. Door het wegvallen van SEH Lelystad is de afstand tot de 

dichtstbijzijnde SEH toegenomen. Onze zorgen over bereikbaarheid en beschikbaarheid 

van spoedeisende hulp zijn veelvuldig met de Toekomstverkenner gedeeld, zoals u terug 

kunt lezen in uw afgelopen raadsnieuwsbrief en bijlagen. 

 

2. Het ministerie heeft een Toekomstverkenner aangesteld, de heer Leerink. We 

horen graag welke input u heeft gegeven aan de toekomstverkenner. 

De input voor de toekomstverkenner is als bijlage bij afgelopen raadsnieuwsbrief 

toegevoegd.  

 

 

 

 



 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 23 april 2018 

Contactpersoon: Hugo Bos 

E-mail adres:  h.bos@noordoostpolder.nl 

Tel: 06 51211442 
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