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Bereikbaarheidsanalyse sluiting SEH en acute verloskunde 
Tergooi MC - locatie Blaricum 

Vraagstelling

Tergooi MC is een ziekenhuis met in 2022 twee locaties: in Blaricum en 
Hilversum. Per mei 2023 gaat Tergooi MC over naar de nieuwbouw op 
locatie Hilversum, locatie Blaricum zal dan sluiten. Locatie Blaricum heeft 
in 2022 een afdeling SEH en biedt acute verloskunde (AV) aan. In de nieuwe 
situatie bevinden beide afdelingen zich op de nieuwe locatie Hilversum. 

Tergooi MC heeft het RIVM gevraagd de veranderingen in bereikbaarheid te 
analyseren en na te gaan of de norm voor de bereikbaarheid van SEH’s of 
AV wordt overschreden en of er een verandering is in het aantal ‘gevoelige’ 
ziekenhuizen bij sluiting van de  locatie Blaricum. 

Uitwerking

In de bereikbaarheidsanalyse wordt uitgegaan van het aanbod van SEH’s en 
locaties acute verloskunde met de meest recente peildatum (maart 2022). 
Voor alle uitgangspunten en aannames, zoals het gebruikte rijtijdenmodel, 
bereikbaarheidsmodel, parameters en gehanteerde criteria voor SEH, wordt 
uitgegaan van de bereikbaarheidsanalyse van 8 juli 2022.1 Het RIVM voert de 
analyse op landelijk niveau uit, dat wil zeggen dat rekening wordt gehouden 
met alle omringende ziekenhuizen en standplaatsen. Resultaten worden in 
deze notitie gepresenteerd voor de locaties van Tergooi MC in Blaricum en 
Hilversum alleen. 

In de huidige situatie hebben beide locaties van Tergooi MC een 24/7-uurs 
basis SEH. Acute verloskunde wordt alleen op locatie Blaricum aangeboden. 
De nieuwbouw van Tergooi MC bevindt zich in Hilversum, op hetzelfde 4-
positie postcodegebied als waar  het huidige ziekenhuis in Hilversum is 
gehuisvest. In de nieuwe situatie wordt de SEH-zorg en acute verloskunde 
aangeboden vanuit locatie Hilversum alleen, locatie Blaricum heeft geen SEH 
en biedt geen acute verloskunde aan. 

Resultaten 

Bereikbaarheid en gevoelige ziekenhuizen
In de SEH-bereikbaarheidsanalyse van juli 2022 is de locatie Blaricum een 
gevoelig ziekenhuis voor 500 inwoners, de locatie Hilversum is niet gevoelig. 
In de AV-bereikbaarheidsanalyse is de locatie Blaricum een gevoelig 
ziekenhuis voor 500 inwoners. De gevoeligheid van de locatie Blaricum gaat 
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in beide gevallen om het 4-positie postcodegebied 3896 in de gemeente 
Zeewolde. Voor de inwoners van dit postcodegebied is de locatie Blaricum de 
enige locatie die binnen 45 minuten ritduur bereikbaar is, volgens het 
bereikbaarheidsmodel.

Het effect van de sluiting van Blaricum en concentratie van zorg op locatie 
Hilversum in de bereikbaarheidsanalyses SEH en AV zijn als volgt:

• Door het sluiten van de SEH van het Tergooi ziekenhuis in Blaricum 
neemt het aantal inwoners van Nederland dat niet binnen 45 minuten 
naar een SEH kan worden gebracht toe van 59.800 naar 60.300. 
Voor het aanbod van AV verandert dit aantal inwoners van 61.600 
naar 62.000 (afgerond). In beide gevallen neemt het aantal inwoners 
afgerond met 500 toe. Deze mensen wonen in het postcodegebied 
3896, in de gemeente Zeewolde. 

• Door de sluiting van locatie Blaricum neemt het aantal gevoelige 
ziekenhuizen af, van 29 naar 28 (voor SEH) en van 31 naar 30 (AV). 
Locatie Blaricum was in de 2022-bereikbaarheidsanalyse een gevoelig 
ziekenhuis. Doordat deze locatie nu gaat sluiten, is er één gevoelig 
ziekenhuis minder. Locatie Hilversum wordt in beide gevallen niet 
gevoelig. 

Conclusie 

Bij een sluiting van de SEH en AV van het Tergooi ziekenhuis in Blaricum 
wordt de bereikbaarheidsnorm van 45 minuten voor 500 inwoners van 
postcodegebied 3896 overschreden. Zij kunnen niet binnen 45 minuten naar 
een ander ziekenhuis met SEH of AV worden gebracht. Het aantal gevoelige 
ziekenhuizen neemt af met één, zowel voor SEH als voor AV.

Discussie
Tot juni 2022 was in de bereikbaarheidsanalyses van het RIVM de locatie 
Blaricum van Tergooi MC geen gevoelige ziekenhuislocatie. In 2022 
veranderde als gevolg van het in gebruik nemen van een geactualiseerd 
rijtijdenmodel voor de spoedeisende ambulancezorg. 

De nieuwbouw van Tergooi MC is vóór 2022 gestart op basis van de situatie 
dat sluiting van locatie Blaricum niet zou leiden tot een overschrijding van de 
bereikbaarheidsnorm. Sinds juni 2022 is locatie Blaricum een gevoelig 
ziekenhuis. Sluiting van die locatie zou dan gepaard moeten gaan met een 
oplossing voor de bereikbaarheid voor de 500 inwoners van het 
postcodegebied 3896. 


