
 

 

 

 

 

  
MOTIE Behoud Kraamafdeling Vlietlandziekenhuis 

De gemeenteraad van Maassluis, in vergadering bijeen op 16 februari 2016, 

overwegende dat, 

- de Raad van bestuur van het Franciscus Gasthuis & Vlietland heeft voorgenomen om in april 

te besluiten de kraamafdeling op de locatie Vlietlandziekenhuis te sluiten en te verplaatsen 

naar de locatie Franciscus Gasthuis in Rotterdam; 

- door huisartsen, verloskundigen, de lokale zorgverzekeraar DSW, 

patiëntenvertegenwoordigende organen, inwoners, gemeentebesturen en politieke 

partijen op diverse manieren en momenten hiertegen bezwaar is gemaakt; 

- dat naar aanleiding van deze bezwaren een traject van overleg met regionale 

zorgverleners is ingezet en het bestuur van het ziekenhuis nu de gesprekspartners 

verrast met een brief over dit besluit; 

- de noordelijke ring van Rotterdam het snelwegtraject zeer hoog scoort op de lijst van file 

knelpunten; 

- reistijd met openbaar vervoer naar de locatie Franciscus Gasthuis vanuit de 

Waterweggemeentes significant groter is in tijd; 

- in Rotterdam naast de locatie Franciscus Gasthuis meerdere ziekenhuizen zijn met een 

Kraamzorg afdeling; 

- de plannen van de Raad van Bestuur hebben ook tot gevolg dat op termijn op de locatie 

Vlietlandlandziekenhuis vormen van acute zorg komen te vervallen en de nadruk komt te 

liggen op planbare zorg;  

- hierdoor verdwijnt een goed geoutilleerd en kwalitatief hoogwaardig regionaal ziekenhuis, 

met alle gevolgen van dien; 

spreekt als zijn mening uit dat, 

- de kwaliteit van zorg voor deze regio niet in gevaar mag worden gebracht door 

besluitvorming van dit ziekenhuis;  

- dat daarvoor fatsoenlijk overleg met lokale overheden en zorgverleners een randvoorwaarde 

is; 

- de kraamzorgafdeling slechter bereikbaar dreigt te worden voor patiënten en bezoekers; 

- kwaliteit van zorg ook de bereikbaarheid van de voorziening behelst, niet alleen voor 

patiënten maar ook voor bezoekers; 

- de Raad van Bestuur eenzijdig handelt zonder te luisteren naar de gemeentes, zorgverleners 

en patiëntenorganisaties; 



- een oververtegenwoordiging van kraamzorgafdelingen in Rotterdam ontstaat en 

tegelijkertijd een ondervertegenwoordiging in het gebied van de Noordelijke Waterweg 

gemeentes Maassluis, Vlaardingen en Schiedam; 

- kwaliteit van zorg juist ook met kleinschaligere afdelingen gerealiseerd kan worden; 

verzoekt het College, 

- in overleg te blijven met de Raad van Bestuur van het Franciscus Gasthuis & Vlietland en de 

direct betrokken zorgpartijen om de meningen zoals gemeld in deze motie met hen te 

bespreken; 

- de gevolgen van de sluiting van de kraamzorg en het concentreren van andere vormen van 

acute zorg in Rotterdam zeer nadrukkelijk onder de aandacht te brengen; 

- aan te dringen bij de Raad van Bestuur van het Franciscus Gasthuis & Vlietland op een 

heroverweging van het besluit zodat de beschikbaarheid van een goed geoutilleerd en 

kwalitatief hoogwaardig regionaal ziekenhuis in Schiedam wordt gewaarborgd; 

- bij de Raad van Bestuur van het Fransciscus Gasthuis & Vlietland aan te dringen om hun 

besluitvorming in overleg te voeren met de diverse betrokken partijen; 

- de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Tweede Kamer te informeren over 

de handelswijze van de Raad van Bestuur van het Franciscus Gasthuis & Vlietland; 

- de gemeenteraad over de inspanningen en vorderingen zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 

maart, te informeren; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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