
 

 
 
 
 

 

Regio Gorinchem, 5 november 2020 

 

Betreft: behoud acute zorg (SEH) Beatrixziekenhuis Gorinchem 

 

Beste leden van de ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer,  

 

Vlak voor het zomerreces heeft de minister voor Medische Zorg en Sport de Tweede Kamer de 

‘Houtskoolschets Acute Zorg’ aangeboden. Hierin staat hoe de acute zorg er in de toekomst uit zou 

kunnen zien, zodat de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid voor iedereen gegarandeerd 

blijft. De houtskoolschets is een discussiedocument waarop geïnteresseerden en belanghebbenden 

tot 1 november 2020 via een internetconsultatie op konden reageren. 

 

Voorgenomen afschaling acute zorg slechte zaak 

De gemeente Gorinchem (en 27 andere gemeenten met een algemeen ziekenhuis) achten de 

voorgenomen afschaling van de acute zorg een slechte zaak. Als lokale volksvertegenwoordigers 

delen we deze opvatting. We vinden het een slechte ontwikkeling als het Beatrixziekenhuis in 

Gorinchem niet meer over een SEH afdeling kan beschikken. Alternatieve ziekenhuizen zijn voor een 

deel van onze inwoners verder weg gelegen. Daarnaast hebben we op de rijkswegen naar Gorinchem 

bijna altijd te maken met filevorming wat de betrouwbaarheid van de reistijd ernstig schaadt. Verder 

vrezen we dat ná het afschalen van de SEH ook andere functies verminderen, zoals kraamzorg. 

 

Levensvatbaarheid streekziekenhuis onder druk 

Dit is geen gezonde ontwikkeling voor de levensvatbaarheid van het streekziekenhuis. Het past ook 

niet binnen de verhoudingen in onze regio. Eerder is aangegeven dat er een ‘functionele regio 

Gorinchem’ bestaat. Deze telt ongeveer 120.000 inwoners in en buiten Gorinchem, die voor hun 

dagelijkse leefbaarheid substantieel afhankelijk zijn van voorzieningen in de stad. En inwoners van 

Gorinchem zijn voor hun voorzieningen op hun beurt ook afhankelijk van het gebruik ervan door de 

inwoners van omliggende gemeenten. Er is kortom sprake van stevige onderlinge samenhang en 

wederkerige afhankelijkheid in een gebied waarin 120.000 mensen leven. De regiofunctie is op de 

schaal van 120.000 inwoners het sterkst op de functies onderwijs, werkgelegenheid en 

(ziekenhuis)zorg! 

 

De coronacrisis heeft juist het belang aangetoond van het opbouwen en het versterken van de 

spoedeisende hulp in de Nederlandse ziekenhuizen. Daarom vragen wij de ChristenUnie fractie om 

zich in te blijven zetten voor een volwaardig streekziekenhuis mét goede acute zorg. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marjo Molengraaf (fractievoorzitter ChristenUnie/SGP Gorinchem) 

Dico Baars (fractievoorzitter ChristenUnie Vijfheerenlanden) 

Tirtsa Kamstra (wethouder gemeente Vijfheerenlanden) 

Fred Temminck (fractievoorzitter ChristenUnie West-Betuwe) 

Govert van Bezooijen (wethouder gemeente West-Betuwe) 

Harry Stam (fractievoorzitter ChristenUnie Molenlanden) 

Wijnand van der Hoeven (fractievoorzitter ChristenUnie Altena) 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/03/aanbieding-houtskoolschets-acute-zorg


 

Hermen Vreugdenhil (fractievoorzitter ChristenUnie/SGP provincie Noord-Brabant) 

Cor van Vliet (fractievoorzitter ChristenUnie Hardinxveld-Giessendam) 


