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 Betreft: Schriftelijke vragen over sluiting Spoedeisende Hulp Franciscus Vlietland  

  21 oktober 2016, Spijkenisse 

  
Geacht college, 
 
Woensdag 19 oktober heeft het ziekenhuis Franciscus Gasthuis & Vlietland bekend gemaakt dat per 1 
november de Spoedeisende Hulp locatie Vlietland in de nachtelijke uren gesloten zal zijn.  
De spoedeisende zorg zal gedurende die tijd worden geconcentreerd op de locatie Franciscus Gasthuis in 
Rotterdam. 
Uiteraard heeft dit gevolgen voor de patiënten uit de directe omgeving van deze locatie; dit zal met name 
gelden voor hen die boven de Nieuwe Waterweg wonen. Echter ook inwoners van Nissewaard en Voorne 
Putten maken gebruik van de Spoedeisende Hulp op locatie Vlietland. 
De fractie van PvdA Nissewaard maakt zich grote zorgen over de gevolgen van deze sluiting voor het 
ambulancevervoer in de Regio Rijnmond. Door deze sluiting zullen in de nachtelijke uren ambulances naar 
andere locaties moeten uitwijken en langere afstanden moeten afleggen. De aanrijtijden in onze regio 
voldoen voor veel plaatsen in de Regio Rotterdam Rijnmond niet aan de gestelde normen. Door sluiten van 
opvanglocaties voor patiënten komt er nog meer druk op deze aanrijtijden. 
 
PvdA Nissewaard heeft de volgende vragen aan het college: 
 

 Is het college op de hoogte van het sluiten van de locatie Vlietland in de nachtelijke uren?  
 Zo ja, hoe is het college hierover geïnformeerd? Op welke wijze heeft het college hierover contact 

gehad met de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond? 

 Deelt het college de zorgen van PvdA Nissewaard over de aanrijtijden van ambulances die niet 
voldoen aan de gestelde normen? Deelt het college de zorgen van de PvdA Nissewaard dat de 
sluiting van de locatie Vlietland zal leiden tot extra druk op het ambulancevervoer en de aanrijtijden 
voor Nissewaard en Voorne Putten negatief kan beïnvloeden? 

 Is het college bereid deze zorgen te bespreken in de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond? 

 Wat kan het college doen om de aanrijtijden van ambulances in onze regio te verbeteren? Overlegt 
het college hierover met andere gemeenten op Voorne Putten? Of met andere partijen? 

 
In afwachting van uw beantwoording, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dorothé Kieboom 
PvdA Nissewaard 
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