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Onderwerp : beantwurding skriftlike fragen oer driuwende soarch

Achte hear Van der Wal,

Jo skriftlike fragen op gran fan k8st 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op
10 novimber 2020 beantwurdzje wy as neikomt.

Ynlieding:
Op 1 novimber 2020 wie de falbile fan in yntemetkonsultaasje oer de driuwende soarch yn
Nederlan. It foarstel der't op reagearre wurde koe giet ut fan in nije ynrjochting fan it
soarchlanskip werby't de libbensbedriigjende driuwende soarch op inkelde lokaasjes
konsintrearre wurde sil. De FNP dielt de soarch fan in soad doktersl oer dy plannen en hat
noed, dat de nije oanpak in negative ynfloed hawwe Si! op de lee fberens fan Fryslan.

Fraach 1:
Is it Kolleezje op de hichte fan de yntemet-konsultaasje oer de saneamde 'Houtskoolschets
acute zorg'? Is de provinsje Fryslan aktyf op de hichte steld fan dy konsultaasje en de
mooglikheid te reagearjen?

Antwurd fraach 1:
DS is op 'e hichte fan de ynternetkonsultaasje en hat fia de wenstige IPO-kanalen ynput
levere op in IPO-reaksje op de houtskoalskets akute soarch.
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Fraach 2:
Hat de Provinsje Fryslan foar de falbile fan 1 novimber 2020 op de konsultaasje reagearre?
As dat sa is, wat wie de reaksje fan it Kolleezje? As dat net sa is, werom net?

Antwurd fraach 2:
De provinsjes hawwe fia it IPO reagearre op de Houtskoolschets acute zorg; in diskusjestik
oer de ynrjochting en bekostiging fan it akute soarchlanskip. De strekking fan de reaksje fan
it IPO is as neikomt:
Hoewol't provinsjes gjin streekrjochte ferantwurdlikheid foar de soarch hawwe, is der wis wol
sprake fan belutsenens. Tocht kin wurde oan fraachstikken dy't op it med lizze fan
leefberens, feilichheid, sunens en berikbere, tagonklike soarch foar ynwenners. De
provinsjes fine it needsaaklik om omtinken te hawwen foar in goede, tagonklike en betelbere
akute soarch yn de takomst. Derby wurdt de klam lein op it belang dat elk de wissichheid hat
en haldt oer beskikberens fan akute soarch fan de baste kwaliteit. Dat yn steden en op it
plattelan, dei en nacht. De provinsjes achtsje it tige fan belang dat by wizigings yn it
soarchlanskip goed yn kaart brocht wurdt wat de gefolgen binne foar de pasjint, de
soarchprofessionals, de fraach nei soarch, de arbeidsmerk en oare Onderwerpen dy't dermei
gearhingje. Yn reaksje op de houtskoalskets wurdt ekstra omtinken frege foar in gruttere rol
foar previnsje en de bekostiging derfan, previnsje moat wat opsmite. Ek de tantwikkeling fan
posten foar driuwende soarch, benammen yn tinbefolke gebieten freget omtinken. De
provinsjes achtsje it needsaaklik dat de 15-minutennorm as oanrydtiid foar ambulanses
Onfermindere hanthavene wurdt. Reistiden nei driuwende help bygelyks by bertesoarch, is
derby dan ek in punt fan soarch. It IPO docht de oprop om in adekwate oplossing te finen
foar knyppunten dy't hinderjend binne foar de needsaak fan gearwurking, lykas de
besteande wet- en regeljouwing en de merkwurking. As 'este wolle de provinsjes draach dat
yn de fierdere Utwurking fan de houtskoalskets opnommen wurdt hoe't de akute soarch
(benammen op de IC's) opskaald wurde kin mei foldwaande en goed oplaat personiel.

Fraach 3:
Hoe sjocht it Kolleezje oan tsjin de tinkrjochting fan de `Houtskoolschets' en de fernijde
ynrjochting fan de driuwende soarch dy't deryn foarsteld wurdt?

Antwurd fraach 3:
Om derfoar te soargjen dat kwalitatyf goede soarch, foar elkenien beskikber en betelber
bliuwt, is it needsaaklik (nije) antwurden op Onderskate fraachstikken te sykjen. It ministearje
fan VVVS hat der in oanset ta dien, mei de houtskoalskets akute soarch. In diskusjestik der't it
ministearje de maatskiplike diskusje mei op gong bringe wol oer in oare ynrjochting,
organisaasje en bekostiging fan it akute soarchlanskip. Om dy dernei mei oanbelangjenden
Ut te wurkjen en mei-inoar it takomstbyld te berikken. In droegen wurkwize der't it kolleezje
tige wiis mei is.
De tinkrjochting fan de houtskoalskets slut foar it grutste part oan by Ontwikkelingen dy't yn
Os provinsje al oan `e gong binne.
It giet dan yn it foarste plak om de ynset op it tefoaren kommen fan akute soarch, de
yntegrale gearwurking yn de hiele soarchstring' en de ynset van soarch-technology.
Sa rjochtet Bloeisone Fryslan him op it fan Onderenop kreearjen fan in sun libbensfermidden
dat ta in sune libbensstyl Otnuget. Bloeisone Bakkefean lit Os sjen dat de husdokter dy't, yn 'e
mande mei de Mienskip mei sukses, ynset op previnsje (kuiergroepen, doarpstunen ensfh.)
minder ynkomsten generearret troch it ofnimmen fan it tal konsulten. Mei it hjoeddeistige
bekostigingssysteem smyt previnsje neat op, behanneling wol. In perverse prikel.
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Derneist is der yn Fryslan in breed droegen winsk om mear op previnsje yn te setten. Alle
Fryske gemeenten hawwe harren dan ek can de Fryske Previnsje Oanpak fan de GGD
kommittearre.
De provinsje is yn in fasilitearjende en stypjende rd l behelle by de strategyske advystafel
'Seker en SOn', der't de hiele Fryske soarchstring (wolwezen, gemeenten, fersekerder,
Onderwiis, soarch yn de earste en twadde line) yn fertsjintwurdige is. Doel fan dy oerlistafel is
om mei-inoar rjochting te jaan oan takomstbestindige soarch yn Fryslan.

It PGO Netwerk Noord, in gearwurkingsferban fan hast flitch bedriuwen en
soarchynstellingen yn it noarden fan Nederlan, Ontwikkelt mei-inoar it PGO (Persoonlijke
Gezondheid Omgeving). In digitaal fermidden, der't boargers harren eigen sunensgegevens
yn beheare. Dy ynnovaasje fersterket de eigen regy fan ynwenners, kin de sunens troch
ynnovaasjes ferbetterje en de soarchkosten beheine.
Twads achtet it kolleezje it fan grut belang dat der in goede balans komt tusken soarch
tichtby en soarch fan de beste medysk ynhaldlike kwaliteit.
De leste jierren hat de provinsje ynvestearre yn it behalden of oanlOken fan foldwaande
hOsdokterssoarch yn Fryslan troch de husdokterskampanje 11 huisartsen.frl en de
subsydzjeregeling hOsdokterspraktyk Fryslan. De husdokter as poartewachter kin in soad
ynstream yn de twadde line akute soarch tefoaren komnne.
Neist goede husdokterssoarch stiet yn de houtskoalskets beskreaun dat in grut oanbod fan
lokaasjes foar akute soarch, tichteby en goed berikber bestean bliuwe sil. De sprieding en it
tal lokaasjes foar driuwende help is foar Fryslan in wichtich punt fan omtinken, krekt as de
oanrydtiden nei de driuwende help.

Fraach 4:
Hoe ferhalde de foamimmens fan de `Houtskoolschets' har ta de ynhald fan it
bestjoersakkoart?

Antwurd fraach 4:

Yn it bestjoersakkoart leze wy dat der troch de grutte demografyske feroarings op allerhanne
med in oar ferlet Ontstiet. Oar wenferlet, oar ferlet fan ferfier, rekreaasje en toerisme. Dat jildt
grif ek foar de kwaliteit en berikberens fan soarchfoarsjennings. VVy sjogge dat winkels,
husdokters en oare foarsjennings gearfoege wurde en harren hieltyd mear yn de grutte
kearnen konsintrearje. Neist de steden is in sterke posysje fan de regionale sintra wichtich
foar de berikberens fan soarch- en oare foarsjennings.

As it giet om soarch en oare foarsjennings, binne gemeenten en oare partijen der as earste
foar can set. De provinsje hat gjin kearntaak as it giet om soarch en it sosjaal domein. Us rol
is fasilitearjend: it stypjen fan inisjativen ut de mienskip, agindearjen en stimulearjen fan
Ontwikkelingen en oare partijen stypje by it meitsjen fan karren. Dat dogge wy op grOn fan
betrouwen yn de kwaliteiten en bedoelingen fan minsken, it tinken yn mooglikheden, fan `ja
mar' nei `ja en'. Dat dogge wy troch nije wegen en ferbinings te sykjen, nije partners en nije
ideeen. De feroarings dy't op Os ofkomme en frege wurde, kinne wy net mear de holle biede
mei 'business as usual'.

De tinkrjochting en wurkwize slOt dermei yn grutte halen can op it bestjoersakkoart en Os
ambysjes op it med fan brede wolfeart.
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Fraach 5:
Is it Kolleezje ek benaud dat mei de plannen de driuwende soarch üt de tjouwer regionale
sikehuzen (Snits, Dokkum, Drach ten en it Hearrenfean) en miskien sels at Ljouwert driget te
ferdwinen en dermei de lee fberens yn FrysIan minder wurde

Antwurd fraach 5:
Dat it soarchlanskip der yn de takomst oars Clt komt te sjen is helder. Mei de houtskoalskets
sjocht it kolleezje net daliks it tal foarsjennings of de Fryske sikehuzen ofnimmen, mar
mooglik sil de ynfolling wol feroarje. It ekstra omtinken foar it tefoaren kommen fan akute
soarch sjocht it kolleezje as in positive Ontwikkeling, ek as it giet om de leefberens yn
Fryslan.
It ministearje VVVS hat alle oanbelangjenden CitnCige om nnei te tinken oer it stal jaan fan it
akute soarchlanskip. Underwilens wurdt der troch de Fryske gemeenten, sikehuzen en oare
belanghawwenden folop gebrOk fan makke. It kolleezje sjocht it proses en de Citkomsten mei
belangstelling en betrouwen yn 'e mjitte.

Mei rju achtinge,

DeputearrO\Steaten fan Fryslan,

drs. A.A.M. $rok, foar

MBA MOM, sekretaris
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