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Vragen van het lid Van den Berg (CDA) aan de Minister voor Medische Zorg 
over de financiële situatie van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) 
(ingezonden 30 oktober 2020). 

Mededeling van Minister Van Ark (Medische Zorg) (ontvangen 18 november 
2020). 

Vraag 1
Bent u op de hoogte van de financiële problemen waar het Ommelander 
Ziekenhuis Groningen (OZG) in Scheemda in verkeert?1 

Vraag 2
Welke betrokkenheid heeft u gehad bij de ontwikkelingen rond dit ziekenhuis 
sinds 13 juni 2018? 

Vraag 3
Kunt u aangeven wat de oorzaak is van het feit dat het ziekenhuis aangeeft 
dat de beschikbaarheidsbijdrage niet voldoet? 

Vraag 4
Kunt u aangeven wat de effecten op de benodigde extra capaciteit bij andere 
ziekenhuizen zouden zijn indien de acute zorg in het OZG zou sluiten? 

Vraag 5
Kunt u aangeven wat de effecten op de aanrijtijden van ambulances in de 
regio zouden zijn als de acute zorg in het OZG zou sluiten? 

Vraag 6
Kunt u aangeven of de adherentiecijfers in de regio in kaart zijn gebracht? 

Vraag 7
Kunt u aangeven of er overleg en dialoog heeft plaatsgevonden over de 
problemen van het OZG met betrokken regiobestuurders en zorgverleners in 
de keten? 

1 RTV Noord, 28 oktober 2020, «Kamerfracties over problemen ziekenhuis Scheemda: «Minister 
moet regie nemen»».

 
 
 
ah-tk-20202021-845
ISSN 0921 - 7398
’s-Gravenhage 2020 Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, Aanhangsel 1



Vraag 8
Kunt u deze vragen afzonderlijk beantwoorden voorafgaand aan het 
algemeen overleg Medisch Zorglandschap van 18 november 2020? 

Mededeling 

De vragen van het Kamerlid Van den Berg (CDA) over de financiële situatie 
van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) (2020Z20082) kunnen tot 
mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. 
De reden van het uitstel is dat het inwinnen van informatie ten behoeve van 
de beantwoording van de vragen meer tijd kost. 
Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen 
toekomen.
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