
Inspreken op de VRR vergadering van 3 juli 2017. 
 
Voorzitter, Edelachtbare burgemeesters van de Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond dank voor dit moment van aandacht. 
Voor de 3de keer in 1,5 jaar tijd ben ik hier om U en de overige 
aanwezigen  te informeren. 
 
Uw reactie op de aan u op 18 april j.l. ingezonden  3de Brandbrief 
kunnen wij helaas niet afwachten. 
 
Voorzitter, Het is vijf voor twaalf als het gaat om de zorgwekkende 
ontwikkelingen en het vervolg n.a.v. de achteruithollende en 
verslechterende omstandigheden rond de acute spoed eisende hulp 
verlening in de regio Rotterdam-Rijnmond. 
 
Voorzitter, Wij zien als vertegenwoordigers van alle inwoners en 
bezoekers van uw gemeenten in de gehele regio sinds jaar en dag 
geen enkele vooruitgang of verbetering op het gebied van ”de acute 
spoed eisende hulp”,  nog steeds worden wij allen in onveilige 
situaties gedwongen, doordat er onjuiste of geen verbeterende 
oplossingen en beslissingen worden genomen door de acute 
zorgautoriteiten die daarvoor verantwoordelijk zijn. 
De inhoud van de 3de brandbrief is helder. 
 
Graag wil ik het met u hebben over de definitie van Angst die een 
enorme grote rol in dit thema speelt en hoog bij ons op de 
prioriteitenlijst staat om deze te ontwortelen, het rooien van de 
Angst die er leeft onder de burgers, wanneer er sprake is van acute 
medische noodsituaties. Met de te borgen veiligheid van ons allen als 
rode draad in de gehele regio Rotterdam Rijnmond. 

Het spreekwoord ”Wie Angst zaait, die Angst oogst” zegt genoeg. 

Voorzitter, Het zaaien van de vele Angst akkers in onze regio is 
begonnen reeds ca. 10 jaar geleden door de acute zorgketen partners 
en dat ga ik u bewijzen. 



Voorzitter, Sinds die tijd is het zeer slecht gesteld met de Acute 
Spoed Eisende A1 aanrijtijden van de Ambulances in de 
randgemeenten. Men probeert steeds weer met andere 
rekenmethodes u en ons te verschalken om onder de norm plicht van 
95% uit te komen zonder daar iets aan te gaan doen. Men schuift het 
af op personele problemen, tekort aan voldoende opgeleide 
Ambulancepersoneel. Dit fenomeen is vanwege bezuinigingspolitiek 
gecreëerd om niet te hoeven ingrijpen is onze conclusie. 

Voorzitter, Ons voormalige regionale Ruwaard van Putten Ziekenhuis 
met een volwaardige SEH, I.C.’s en voldoende opvang van acute 
zorgtaken, met ca 150.000 patiënten per jaar. Werd na een 
gedwongen onnodige faillissement (sluiting), doorgestart in het 
Spijkenisse Medisch Centrum en is in een aantal jaren moedwillig 
door de zorgketen partners uitgehold op specialistische zorgtaken, 
naar ca. 50.000 patiënten per jaar. 

Vanaf Juli 2013 is het SMC op acute spoed eisende hulp gebied alleen 
nog maar een pleisterplaats, ‘s avonds gesloten van 2100 uur tot ‘s 
morgens 0700 uur. Met als enige doel het roven van onze eiland 
patiënten t.b.v de exploitatie van de dure grote steden ziekenhuizen 
het EMC en het Maasstad ziekenhuis. U ziet mij hier al staan 
uitgedost als voorbeeld wie er o.a. hierdoor de klos zijn, kwetsbare 
ouderen die beperkt zijn in mobiliteit en gezondheid. 

Voorzitter, Het kon allemaal nog gekker met het zaaien van Angst, in 
2014 besloot de belangenvereniging van 250 huisartsen in onze 
Veiligheidsregio, de CHPR onder leiding van de heer Prins, na overleg 
met de huisartsen in Voorne zonder tegenspraak, de huisartsenpost 
op Hellevoetsluis op 1 januari 2015 te sluiten. Ondanks de 10.000 
protest handtekeningen van de burgers. 

Dit overigens na de adviezen van het niet onafhankelijke ROAZ/Ineen, 
welke zijn vastgelegd in de notitie ”Toetsing sluiting HAP 



Hellevoetsluis” van 25 november 2014. Deze notitie was toen alleen 
bekend binnen de gemeenteraden van Voorne ?????? 

Voorzitter, De adviezen waren helder, o.a.: 

- De HAP in Spijkenisse met een grotere bezetting is verbonden 
aan een volwaardige SEH van het SMC met o.a. specialistische 
acute zorg en een achtervang van een ziekenhuisarts in de 
nachtelijke uren. Ah. Ah. Helaas niet waar! 

- Om een bezuiniging van € 300.000,00 er door heen te jassen. 
Dat is € 1,50 per persoon. Niet kijkende naar de extreme hoge 
kosten die de gedupeerde inwoners van Voorne voor de kiezen 
zouden krijgen.  

- De CHPR zit aan het plafond van het Budget. Zijn zij gek 
geworden, hoe kan men spreken over een plafond in een 
budget bij Acute Spoed Eisende Nood, dit is niet te 
budgetteren.  

Een vreselijk besluit als je kijkt naar de thans € 11 miljard die op de 
planken van de zorgverzekeraars ongebruikt blijven liggen. 

Voorzitter, Er sluiten steeds meer SEH’s haar deuren, het Vlietland en 
Havenziekenhuis zijn aan de beurt, zelfde procedure, te duur dus 
opkrassen is het devies van het Acute zorgkartel. 

 
Gezien de infrastructuur, waarbij steeds meer hindernissen genomen 
dienen te worden door de sporadisch aanwezige ambulances op onze 
eilanden en het Europoort/Botlek gebied, om onze bewoners, 
bezoekers, recreanten en werklieden naar de grotere 
stedenziekenhuizen te transporteren is ons een doorn in het oog. 
 
Voorzitter, Vandaag is de Maastunnel van Noord naar Zuid dicht voor 
2 jaar, er is nog maar 1 tunnelbuis open, wij voorspellen zeker rond 
de ochtend en avond spits dagelijks een verkeersinfarct en ook onze 



eilanden moeten het gaan ontgelden hierdoor, omdat de 
Beneluxtunnel als omleidingroute gebruikt zal gaan worden. 
 
O ja Voorzitter, Angst oogsten, ja De Angst die zien wij terug in de 
paniekerige ogen van slachtoffers die aan de beurt zijn om geholpen 
te worden wanneer zij in Acute medische nood verkeren. De Angst 
die zien wij terug in de ogen van de hardwerkende Acute Spoed 
Eisende Hulpverleners zoals Ambulance en SEH personeel wanneer zij 
tijdens hun werk in elkaar worden geslagen en bedreigt worden met 
de dood. 
 
Voorzitter, Een enorme volksramp is aan de gang met de huidige 
zorgwekkende ontwikkelingen en het vervolg n.a.v. de 
achteruithollende en verslechterende omstandigheden rond de acute 
spoed eisende hulp verlening in de regio Rotterdam-Rijnmond, welke 
m.n. de 3de rangs burgers in de randgemeenten ondergaan, die te 
vergelijken is met de watersnoodramp die zaterdag 31 januari op 
zondag 1 februari 1953 plaatsvond, waar 1830 geregistreerde 
personen omkwamen, de oorzaak daarvan waren ook enorme 
bezuinigingsmaatregelen. Het enige wat hier van afwijkt is, dat de 
dodelijke slachtoffers die te laat in acute nood verkerend worden 
geholpen, nu niet te meten zijn. 
 

Ik vraag u allen aanwezig hier, uw verantwoordelijkheid te nemen. 
De vragen die wij stellen in deze 3de brandbrief te lezen en te 
beantwoorden met positief aangedragen oplossingen. 
 
Stop de verdere afbraak en ga over tot herstel. 
 

Namens het Burgerinitiatief ”Verbeterde Acute Spoed Eisende Hulp 
op VPR en de VRR” 
 
Willem Heijdacker 
 


