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De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 februari 2019, ter bespreking van
Ontwikkelingen HMC,
constaterende, dat:
 het Haaglanden Medisch Centrum (HMC) voornemens is de zorg te concentreren op de
locaties Westeinde en Antoniushove en de locatie Bronovo op termijn te sluiten;
 het HMC voornemens is medio 2019 de verlos- en kraamafdeling op de locatie Bronovo te
sluiten en in te laten huizen bij de locatie Westeinde;
 er daarna een tijdelijk moeder-kindcentrum op het parkeerterrein gerealiseerd moet worden
om te voldoen aan de benodigde capaciteit verloskamers, en dat dit centrum waarschijnlijk pas
aan het eind van het jaar gerealiseerd is;
 er in die tussentijd een tekort lijkt te ontstaan aan verloskamers, en dat vrouwen dan
genoodzaakt zijn om buiten Den Haag te bevallen – als daar wel plek is;
overwegende, dat:
 verloskundigen zich grote zorgen maken over dit verwachte capaciteitstekort en dit ook zorgt
voor onrust onder zwangeren;
 het college niet verantwoordelijk is voor het aantal verloskamers, maar dat het voor goede zorg
voor onze (toekomstige) inwoners wel van belang is dat er voldoende capaciteit is;
 de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd controleert of er in het geval van verhuisplannen
voldaan wordt aan verschillende criteria, maar dat onduidelijk is of zij rekening houden met
de totale capaciteit in stad en regio;
verzoekt het college:
 de benodigde vergunningen voor het te bouwen tijdelijke moeder-kindcentrum zo snel als
mogelijk te verstrekken;
 bij het HMC erop aan te dringen de verlos- en kraamafdeling pas te verhuizen als er voldoende
capaciteit is gerealiseerd in de huidige locatie van het Westeinde, zodat er gedurende de
periode tot de realisatie van het tijdelijke moeder-kindcentrum geen capaciteitstekort is,
en gaat over tot de orde van de dag.
Pieter Grinwis
ChristenUnie/SGP
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