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Motie geboortezorg

De raad van de gemeente Terschelling in vergadering bijeen d.d. 1 juli 2020

Onderwerp: Geboortezorg op Terschelling

De Raad,
-

Gelezen het nog steeds actuele advies van de Stuurgroep zwangerschap en
geboorte: ‘Een goed begin’, Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte (2009);
- Gelezen de ‘Leidraad ‘Verloskundige zorg buiten richtlijnen’ van KNOV en NVOG van
november 2015;
- Gelezen het rapport ‘Integrale geboortezorg: ‘Samen bevalt beter!’, Agenda voor de
Geboortezorg 2018-2022 van het College Perinatale zorg;
- Gezien de motie van de raad over “Bevallen en acute medische zorg”, d.d. 25 januari
2011;
- Gezien de inhoud van een memo van het college van burgemeester en wethouders,
d.d. 5 december 2017;
- Overwegende dat onder het recht op individuele zelfbeschikking ook het recht van
vrouwen valt om thuis te bevallen, zoals vastgesteld door het Europese Hof van
Justitie (artikel 8, het recht op eerbiediging van privéleven, familie- en gezinsleven?)
- Overwegende dat de bij de geboortezorg betrokken professionals op Terschelling de
richtlijnen en protocollen volgen van de NVOG m.b.t. kwaliteitseisen en tijdslimieten in
de acute geboortezorg, en het vanuit die visie niet verantwoord vinden op
Terschelling bevallingen te begeleiden en dat die opvatting gerespecteerd wordt;
- Overwegende dat de bereikbaarheid van Terschelling per helikopter voor
spoedgevallen met de Regionale Ambulancevoorziening (RAV) verder verbeterd is,
maar dat het halen van de algemeen aanvaarde norm dat een ziekenhuis in
spoedgevallen binnen 45 minuten bereikt moet kunnen worden niet gegarandeerd
wordt;
- Overwegende dat het MCL en Antonius Ziekenhuis Sneek aangeven, dat in
specifieke situaties zelfs binnen 30 minuten na de geboorte operatief moet kunnen
worden ingegrepen;
Concludeert
- dat de geboortezorg op Terschelling niet van hetzelfde niveau is als elders in
Nederland omdat op Terschelling feitelijk niet kan worden bevallen;
- dat de keuze wel of niet thuis te bevallen uiteindelijk moet kunnen worden gemaakt
door individuele, zwangere vrouwen, met inachtneming van de professionele
besluiten van de huisartsen en het Verloskundig Samenwerkingsverband
Terschelling en dat in het rapport “Een goed begin” wordt aangegeven dat de
geografische ligging van de woning als risicofactor wordt aangeduid;
- dat het geen taak van individuele, zwangere vrouwen is zich te wenden tot de

-

landelijke overheid indien het individuele zelfbeschikkingsrecht feitelijk niet
uitgeoefend kan worden;
dat er voor de overheid, in dit geval de gemeente Terschelling, een taak is weggelegd
om er voor te zorgen dat invulling kan worden gegeven aan dit zelfbeschikkingsrecht;

Roept het college op,
- Contact te zoeken met de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
(KNOV), de Nederlands Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en de
Nederlands vereniging van Kindergeneeskunde ((NVK), met het doel een discussie
over dit thema op te starten
- De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd te wijzen op het bestaan van deze
tekortkoming in het aanbod van basisgezondheidszorg
- Bij de Minister van Gezondheidszorg aan te dringen op het realiseren van een
passende oplossing, bijvoorbeeld door aanvullende financiering van voldoende,
specialistische verloskundige hulp
- Met de Regionale ambulancevoorziening in overleg te treden met het doel het
bestaande patiëntenvervoer in spoedeisende situaties te optimaliseren voor de
verloskundige zorg, bv. in de vorm van een reiscouveuse.
- Indien nodig een zinvol gebruik te maken van afspraken die gemaakt zijn m.b.t. het
hanteren van de Waddentoets;
- Bij de andere Waddeneilanden en bij de GR-Waddeneilanden steun te vragen voor
de inhoud van deze motie;
- De raad op de hoogte te houden van de status en voortgang van deze gesprekken;
en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is gezien de omstandigheden rondom Covid-19 niet van handtekeningen
voorzien.
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