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17R.00839

Van:

:

college van burgemeester en wethouders

Datum

:

24 oktober 2017

Portefeuillehouder(s)
Portefeuille(s)

: wethouder Koster

: Gezondheidszorg

Contactpersoon :

F. Pleket

Tel.nr.

:

8327

E-mailadres

:

pleket.f@woerden.nl

Onderwerp:

Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Ruud Niewold
van de Fractie van D66
over ‘in geval van nood-kaarten'

Beantwoording van de vragen:
Vraag 1.
Is het college bekend met het initiatief in Amstelveen om een ’in geval van noodkaart’ huis aan huis te
verspreiden?
Antwoord
Ja.
Vraag 2.
Past de invoering van een dergelijke kaart binnen het streven van de gemeente Woerden om te investeren
in preventie, het lokaal gezondheidsbeleid en het raadsakkoord?
Antwoord
Een dergelijke kaart kan passen bij preventie en gezondheidsbeleid, ook bij veiligheidsbeleid.
In het raadsakkoord wordt niet specifiek gesproken over preventie of gezondheid.
Vraag 3.
Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Zie antwoord op vraag 4.
Vraag 4. Zo ja, is het college bereid om te onderzoeken of een dergelijke kaart ook in onze gemeente
ingevoerd kan worden; binnen welke termijn kan een dergelijk onderzoek gestart en afgerond worden?
Antwoord
Ja. We zijn in de eerste plaats benieuwd naar de behoefte en het draagvlak, zowel onder inwoners als bij
de ambulance, politie en brandweer.
Van de ambulancedienst (RAVU) is al een reactie gekomen, na hun intern beraad. De RAVU heeft
bedenkingen die te maken hebben met actualiteit en betrouwbaarheid van de medische gegevens die op
de kaart geschreven worden. De RAVU is een voorstander van gegevens die op een persoon te vinden
zijn, bv in een armband of andere gegevensdrager. Ook volgt de RAVU de ontwikkelingen van de
elektronische patiëntendossiers; men wil graag toegang dat die gegevens kunnen krijgen.
Wij vinden de kaart een mooi initiatief. We begrijpen ook dat er bezwaren zijn. We zullen het nut en de
behoefte daarom verder onderzoeken bij de andere hulpdiensten en inwoners..
De RAVU gaat de kaart in een landelijk overleg bespreken.

We gaan integraal ouderenbeleid ontwikkelen, te beginnen met een startbijeenkomst in november.
Vervolgens zal ook een bijeenkomst met oudere inwoners georganiseerd worden en/of worden oudere
inwoners op een andere manier betrokken. Van die gelegenheid willen wij gebruik maken door bij hen de
behoefte te peilen aan een ‘in geval van nood-kaart’.
Vraag 5.
indien blijkt dat de invoering mogelijk en relevant is een dergelijke kaart in te voeren? op welke termijn –
schatting – zou die invoering kunnen?
Antwoord.
Invoering is nu nog niet aan de orde. We komen bij de raad terug als we meer duidelijkheid hebben over
draagvlak, behoefte en uitvoerbaarheid. We verwachten die in het eerste kwartaal van 2018 te geven.
Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 17.020065

<SET:ONDVLG;kruijsbergen_m;molkenboer_v;0>
De secretaris,

De burgemeester,

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA

V.J.H. Molkenboer

From:
Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent:
2 Oct 2017 21:39:05
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Stadhuis; !Concernzaken
Subject:
Schriftelijke vragen art. 40 - invoering 'in geval van nood-kaarten' (D66)
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Aan het College
Cc Raad
Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van D66 inzake de invoering van ‘in geval van nood
kaarten’. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 1 november 2017.
Met vriendelijke groet,
Onno Vliegenthart | adjunctgriffier / raadsadviseur | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden
T 0348  428 619 |M 06  52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl

Woerden, 2 oktober 2017
Betreft: invoering ‘in geval van nood-kaarten’
Geacht college,
Als een inwoner plotseling hulp nodig heeft van professionals zoals politie, brandweer of
ambulance personeel, is persoonlijke relevante zorginformatie niet altijd direct voorhanden. Een
oplossing zou een noodkaart kunnen zijn. Een praktisch idee om snel contact te kunnen leggen
met bijvoorbeeld familieleden of buren. De gemeente Amstelveen is samen met hulpdiensten aan
de slag gegaan om een ‘in geval van nood kaart’ te maken. Het is de bedoeling dat op de kaart
medische informatie en contactgegevens van naaste familie wordt ingevuld, zodat de hulpdiensten
zelf geen tijd verliezen aan het zoeken.
De fractie van D66 is voorstander van het invoeren van een soortgelijke kaart in Woerden, mede
omdat:
- spoedeisende Hulp in Woerden vanaf 2018 wat minder snel bereikbaar kan zijn en het bij een
ongeval steeds belangrijker wordt om snel relevante gegevens paraat te hebben;
- de kaart naar ons idee past binnen de gemeentelijke verantwoordelijkheid om het lokale
gezondheidsbeleid op orde te hebben en de inwoners bij de zorg te betrekken;
- het overleg met hulpdiensten dat nodig is om een kaart te maken, kan helpen om binnen de
gemeente nog meer integraal te werken;
- de kaart in huis blijft van iedere inwoner en daarmee rekening houdt met privacy gevoeligheid;
- de kaart inwoners kan helpen om zich nog bewuster te worden van de informatie die paraat moet
zijn in geval van nood.
Wij hebben daarom de volgende vragen aan het College:
1. Is het college bekend met het initiatief in Amstelveen om een ‘ingeval van nood kaart’ huis aan
huis te verspreiden?
2. Past de invoering van een dergelijke kaart binnen het streven van de gemeente Woerden om te
investeren in preventie, het lokaal gezondheidsbeleid en het raadsakkoord?
3. Zo nee, waarom niet?
4. Zo ja, is het college bereid om
1. te onderzoeken of een dergelijke kaart ook in onze gemeente ingevoerd kan worden;
binnen welke termijn kan een dergelijk onderzoek gestart en afgerond worden?
2. indien blijkt dat invoering van een ‘in geval van noodkaart ‘ mogelijk en relevant is, een
degelijke kaart in te voeren? Op welke termijn - schatting - zou die invoering dan
kunnen?
Graag ontvangen wij op elke vraag een gedegen antwoord.
Namens de fractie van D66
Ruud Niewold, raadslid
bron
https://www.amstelveen.nl/web/artikel/In-geval-van-noodkaart-helpt-hulpdiensten-in-een-noodsituatie.htm

