Schriftelijke vragen art 44 van de Statenfractie van de SP aan Gedeputeerde
Staten van Zeeland
Toelichting:
De SP fractie werd vanochtend opgeschrikt door een bericht in de PZC waarin
melding werd gemaakt van het feit dat er Zeeland nog maar één nachtapotheek in
Zeeland overblijft. https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/de-nachtapotheken-in-goes-enterneuzen-gaan-dicht-die-in-vlissingen-wordt-de-enige-voor-heelzeeland~aad89510/
De SP is zeer bezorgt over deze situatie. Dit kan volgens de SP gevolgen hebben
voor mensen die ’s nachts dringend medicijnen nodig hebben. Ook vraagt de SP zich
af of ze in Den Haag enig idee hebben van de afstanden die moeten worden
afgelegd om vanuit de uithoeken van de provincie in Vlissingen te komen.
Daarom heeft de SP de volgende vragen aan het college:
1. Wat is de reactie van het college op het bericht ‘De nachtapotheken in Goes
en Terneuzen gaan dicht. Die in Vlissingen wordt de enige voor heel
Zeeland’?
2. Wat verandert er voor patiënten die in de nacht dringend medicatie nodig
hebben in zowel de behandeling als de prijs die zij daarvoor betalen?
3. Wat voor impact hebben deze ontwikkelingen op de toegankelijkheid,
beschikbaarheid van en voorlichting over medicatie?
4. Heeft u over dit bericht al contact gehad met het ministerie? Zo niet waarom
niet?
5. Deelt u de mening dat het verdwijnen van nachtapotheken de zoveelste prijs is
die de bevolking (in vooral dunbevolkte gebieden zoals in Zeeland) betaalt
voor de schaalvergroting in de zorg? Kunt u uw antwoord toelichten?
6. Hoeveel lager worden de kosten gehouden nu het aantal nachtapotheken
wordt teruggebracht naar één en er met koeriersdiensten gewerkt gaat
worden? Is er bij dit besluit rekening gehouden met de afstanden Zeeland?
7. Heeft het college de mogelijk om bij de ziekenhuizen in Goes en Terneuzen
een nachtapotheek voorziening te realiseren zodat de
geneesmiddelenvoorziening ’s nachts in Zeeland op peil blijft overwogen? Wilt
u zich daarvoor inzetten? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

Aangezien deze verandering al voor 1 februari 2019 staat gepland hopen wij op een
zeer spoedig antwoord van het college van Gedeputeerde Staten.
Namens de SP-fractie,
Ger van Unen

