
Motie 2022.06 Dijkstra e.a.: Sluiting (kinder-)hartcentrum UMCG

Motie: Ingediend door de fracties van de PvdA, VVD, CDA, Groen Links, D66, 

Gemeentebelangen, Leefbaar Tynaarlo, ChristenUnie en Liberaal Groen Tynaarlo

Raadsvergadering d.d. 8 februari 2022

Agendapunt: Vreemd aan de orde van de dag

De raad van de gemeente Tynaarlo, in vergadering bijeen d.d. dinsdag 9 februari 2022,

Overwegende dat:

 De minister van VWS een besluit heeft genomen om de (kinder-)hartcentra in Nederland te 

centraliseren, dit betreft respectievelijk Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam en in het UMC 

Utrecht/Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ);

 Dit tot gevolg heeft dat het (kinder-)hartcentrum van het Universitair Medisch Centrum Groningen 

gesloten wordt;

Constaterende dat:

 De gekozen locaties zich op relatief korte afstand van elkaar in de Randstand bevinden;

 Er door deze centralisatie grote kans is op een zogenaamde braindrain (het verplaatsen van 

specialistische kennis) vanuit het Noorden naar de Randstad: namelijk vertrek van medisch 

personeel, goede apparatuur inclusief medewerkers die dit kunnen bedienen;

 Dit besluit levens kan kosten, niet alleen van patiënten/kinderen met een aangeboren hartafwijking 

maar ook van patiënten/kinderen die in acuut levensgevaar zijn door verdrinkingsverschijnselen of 

door betrokken te zijn bij een ongeluk en bijvoorbeeld een hart-longmachine nodig hebben;

 De petitie "Laat UMCG een kinderhartcentrum blijven" door meer dan 250.000 mensen getekend 

is;

 De sluiting ook hartpatiënten uit de gemeente Tynaarlo gaat treffen;

Verzoekt het college:

 Een brandbrief op te stellen, gericht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om aan 

te dringen op behoud van het (kinder-)hartchirurgie centrum in het UMCG;

 Om alle Drentse gemeenten op te roepen deze brandbrief te ondersteunen;

 Om aan te sluiten bij en contact te leggen met initiatieven in de Noordelijke provincies en 

gemeenten om samen de handen ineen te slaan;

Verzoekt de raadsfracties:

 Via hun eigen politieke lijnen naar de verschillende Tweede Kamer fracties deze brandbrief in die 

fracties te agenderen;

 Deze motie te delen met hun politiek collega's in de omringende gemeente, zodat de brandbrief 

ook vanuit die raden wordt ondersteund.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties PvdA, VVD, CDA, Groen Links, D66, Gemeentebelangen, Leefbaar Tynaarlo, 

ChristenUnie, Liberaal Groen Tynaarlo van de gemeente Tynaarlo


