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Geachte mevrouw Van Erp - Bruinsma,
Al tijdens de vergadering van 29 september 2015 heeft de gemeenteraad van Maassluis zijn zorgen geuit
over de mogelijke verplaatsing van de verloskunde afdeling van de locatie Vlietland naar de locatie
Franciscus Gasthuis. Met de brief van 14 oktober 2015 bent u hierover door het college van B. en W.
geïnformeerd. Ook huisartsen, verloskundigen, de lokale zorgverzekeraar DSW,
patiëntenvertegenwoordigende organen, inwoners, gemeentebesturen en politieke partijen hebben op
diverse manieren en momenten bezwaar gemaakt tegen deze ontwikkeling.
Ondanks alle bezwaren heeft u toch bekend gemaakt dat u het plan tot sluiting van de kraamafdeling op
de locatie Vlietland wilt doorzetten. Wij betreuren dit voornemen zeer. Door middel van deze brief
willen wij nogmaals onze bezwaren onder uw aandacht brengen.
De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam vormen samen een groot dichtbevolkt gebied met
bijna 200.000 inwoners. Met het verplaatsen van de kraamzorgafdeling van de locatie Vlietland naar
Rotterdam wordt de bereikbaarheid daarvan verslechterd voor zowel patiënten als bezoekers. De
reistijd per auto wordt sowieso langer, maar daarnaast scoort het snelwegtraject via de noordelijke ring
van Rotterdam hoog op de lijst van file knelpunten. Het risico om in een file terecht te komen is dus
groot. Bovendien heeft het autoverkeer te maken met wachttijden als gevolg van het regelmatig openen
van de Giessenbrug. Het spreekt voor zich dat dit alles bij acute situaties ernstige gevolgen kan hebben.
Maar ook wordt de reistijd per openbaar vervoer significant langer hetgeen o.a. voor de inwoners van
Maassluis een aanzienlijke verslechtering is.
Wij vinden dat de kwaliteit van zorg in deze regio niet in gevaar mag worden gebracht door uw
besluitvorming. Met het concentreren van alle kraamafdelingen binnen de grenzen van de gemeente
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Rotterdam ontstaat ondercapaciteit in het gebied Maassluis, Vlaardingen en Schiedam. Dit kan volgens
ons niet de bedoeling zijn en is, gezien het grote aantal inwoners in dit gebied, onaanvaardbaar. Naar
onze mening kan de kwaliteit van zorg ook met kleinschaligere afdelingen worden gerealiseerd; groter is
niet altijd beter.
Overigens maken wij ons niet alleen zorgen over het verhuizen van de kraamafdeling naar Rotterdam. Uw
plannen hebben namelijk ook tot gevolg dat op termijn vormen van acute zorg komen te vervallen op de
locatie Vlietlandlandziekenhuis en de nadruk wordt gelegd op planbare zorg. Wij vrezen dat hierdoor een
goed geoutilleerd en kwalitatief hoogwaardig regionaal ziekenhuis verdwijnt, met alle gevolgen van dien.

De gemeenteraad van Maassluis vraagt u nadrukkelijk uw plannen te heroverwogen. Tevens wordt u
verzocht hierover constructief overleg te voeren met onder meer gemeentebesturen, zorgverleners en
patiëntenorganisaties. Wij vertrouwen er op dat u ook hun argumenten mee laat wegen in uw
definitieve besluitvorming.
Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
De gemeenteraad van Maassluis,
De griffier,

De burgemeester,

mr. R. van der Hoek

dr. T.J. Haan
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