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Geachte voorzitter, 

Tijdens het debat van 9 november jl. over acute zorg heb ik toegezegd u de 
rapportage van TNO toe te sturen over de gevolgen van (gedeeltelijke) sluiting 
van kleinere SEH’s. Hierbij voldoe ik aan deze toezegging.  
Op 1 december jl. heb ik via de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) 
de bijgevoegde stukken van de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) 
ontvangen. Uit de stukken blijkt dat TNO in opdracht van de SAZ een dashboard 
heeft ontwikkeld om de gevolgen van sluiting van een kleinere SEH in de nacht in 
beeld te brengen. Data zijn uitgevraagd bij de 29 SAZ-ziekenhuizen. De 
bijgevoegde rapportage geeft bij wijze van voorbeeld de data van één ziekenhuis. 
 
TNO geeft aan dat de analyse zich beperkt tot een kwantitatieve simulatie van 
effecten van (nacht)sluiting van een kleinere SEH-locatie en tot effecten die direct 
en specifiek op de SEH betrekking hebben. Binnen het bestek van het onderzoek 
is geen analyse gedaan van mogelijke follow-on effecten/cascade effecten op 
andere afdelingen van het ziekenhuis en/of van effecten voor SEH-locaties die 
door nachtsluiting elders met extra toestroom van patiënten te maken krijgen. 
Ook is geen onderzoek verricht naar zorginhoudelijke en/of organisatorische 
consequenties. 
 
Op basis van de toegezonden stukken kunnen dan ook geen conclusies worden 
getrokken met betrekking tot de gevolgen van (nachtelijke) sluitingen van SEH’s 
in het algemeen. Het is aan het Regionaal Overleg Acute Zorgketen om te bezien 
wat een eventuele (nachtelijke) sluiting van een SEH in de regio voor 
consequenties zou hebben voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de acute zorg 
in de regio en voor alle betrokkenen in de keten.  
 
Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
 
 
 
Ernst Kuipers
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