
 

Titel motie: Voorkom sluiting kinderhartchirurgie 
Datum PS: 2 februari 2022
Onderwerp: Kinderhartchirurgie UMCG

De Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen ter behandeling van 
bovengenoemd onderwerp, 

Constaterende dat: 
- Het kabinet heeft besloten het kinderhartcentrum van het UMCG te willen sluiten 

en de kinderhartchirurgie voortaan uitsluitend onder te brengen bij de 
universitaire medische ziekenhuizen in Rotterdam en Utrecht

Overwegende dat:
- Uit geen van de Kamerbrieven over dit onderwerp tot nu toe blijkt dat er 

onderzoek is gedaan naar de bredere effecten die dit voornemen kan hebben op 
onze regio en onze regionale zorginfrastructuur in het bijzonder

- Het UMCG uitspreekt te vrezen voor “gevolgen op andere medische specialismen 
binnen het ziekenhuis''

- De universitaire medische ziekenhuizen in Leiden, Rotterdam en Groningen een 
jaar geleden nog gezamenlijk pleitten voor een verspreiding van deze zorg over 
drie academische ziekenhuizen en het kabinet die overeenstemming met dit 
voornemen terzijde schuift

- Het besluitvormingsproces van het kabinet niet meetbaar lijkt te zijn aan vooraf 
opgestelde en geopenbaarde criteria waardoor het voornemen om het 
kinderhartcentrum van het UMCG te sluiten niet valt te billijken

- Dit het beeld versterkt dat het noorden opnieuw wordt gemarginaliseerd
- Ruim een kwart miljoen mensen in de pen zijn geklommen om zich tegen dit 

voornemen te verweren
- Het kabinet de gezamenlijke brandbrief van de noordelijke politiek om de 

kinderhartchirurgie in het UMCG open te houden naast zich neer heeft gelegd 

Spreken uit dat:
- Het kabinet haar voornemen om het kinderhartcentrum van het UMCG te sluiten 

alsnog moet heroverwegen
- Het de hoop van de Provinciale Staten is dat de Tweede Kamer dit onzalige 

voornemen van het kabinet voorkomt wanneer het kabinet zelf niet tot 
heroverweging overgaat.

Roepen het college op om:
- Bovenstaande boodschap over te brengen naar het kabinet en de Tweede Kamer 
- Alles in het werk te stellen om het kabinet en de leden van de Tweede Kamer te 

bewegen het kinderhartcentrum voor Groningen te behouden 
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