
College van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
Postbus 610
9700 AP Groningen

Groningen, 9 juli 2015

Geachte college,

Op 8 juli jongstleden heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een brief 
verstuurd aan de Tweede Kamer met daarin de nieuwste cijfers rondom zwangerschap en geboor-
te in Nederland. Uit deze cijfers blijkt dat Groningen de provincie met de hoogste perinatale morta-
liteit (babysterfte) van Nederland heeft. Hieromtrent hebben wij de volgende vragen voor u.

1. Heeft u kennisgenomen van de Factsheet Zwangerschap en Geboorte, bijgevoegd bij de Ka-
merbrief van de Minister van VWS van 8 juli jongstleden, en van het hierover op 9 juli gepubli-
ceerde artikel in het Dagblad van het Noorden, getiteld “Babysterfte hoogst in Groningen”?

2. Heeft u kennisgenomen van het feit dat de perinatale mortaliteit (babysterfte) in Groningen met 
10,23 per 1000 geboren baby’s ver boven het landelijk gemiddelde (8,4) ligt? 

3. Deelt u onze mening dat het verontrustend is dat baby’s die in Groningen worden geboren een 
significant hogere kans hebben om te sterven dat in alle andere provincies in Nederland? Zo 
ja, waarom? Zo niet, waarom niet?

3. Zou een mogelijke verklaring voor (een deel van) de hoge babysterfte in Groningen kunnen 
worden gevonden in sociaal-economische factoren, bijvoorbeeld dat ouders met lagere inko-
mens minder voorlichting krijgen, minder toegang hebben tot zorgvoorzieningen of minder 
goed in staat zijn om de eigen bijdrage voor kraamzorg en poliklinische bevalling op te bren-
gen? Zo ja, bent u met ons van mening dat het onwenselijk is als sociaal-economische onge-
lijkheid leidt tot een tweedeling in overlevingskansen?

4. Bestaat er een verschil in babysterfte tussen Stad en Ommeland? Zo ja, kan dit verschil (deels) 
worden verklaard op basis van minder goede bereikbaarheid van, en grotere afstand tot zorg-
voorzieningen vanaf het platteland? Zo ja, hoe zou dit kunnen worden verbeterd?

5. Deelt u onze mening dat de babysterfte in Groningen lager kan en moet worden? Zo ja, welke 
maatregelen kunnen hier worden getroffen en kan de Provincie hier een rol in spelen? Zo niet, 
waarom niet?

6. Bent u voornemens de Minister van Volksgezondheid te verzoeken maatregelen te treffen, om 
de babysterfte in Groningen terug te dringen? Zo ja, welke? Zo niet, waarom niet?

Uw antwoord op de gestelde vragen zien wij met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fracties van de Socialistische Partij en het Christen-Democratisch Appel in de Provin-
ciale Staten van Groningen,

Christiaan M. C. Serbanescu-Kele (SP)
Ronald M. Knegt (CDA)


