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Hoe houdt Drenthe de
ziekenhuiszorg op peil?

Jan van Loenen van Zorgbelang Drenthe: ,,Ik vind dat de provincie moet investeren in
innovatieve zorg.’’
foto MARCEL JURIAN DE JONG

Daniëlle Molenaar

Op 20 maart is het zover. Dan zijn de Provinciale
Statenverkiezingen. Als opwarmer houdtDagblad
van het Noorden op 6 maart een verkiezingsdebat
rond brandende vraagstukken. Vandaag deel 4:
Zorgen over de zorg, hoe houdt Drenthe de
ziekenhuiszorg op peil.
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Er worden nog steeds baby’s geboren in Drenthe, op de meeste plekken alsmaar
minder, dat wel. Grote delen van de provincie hebben te maken met
bevolkingskrimp en vergrijzing. Maar nog altijd worden jaarlijks duizenden Drentse
vrouwen zwanger. Veel vrouwen in Zuidwest-Drenthe moeten sinds oktober vorig
jaar voor hun bevalling verder reizen, doordat de acute verloskunde en de afdeling
klinische kindergeneeskunde in Hoogeveen zijn gesloten.
Onlangs volgde een nieuwe dreun voor bewoners van die regio. Een kernteam van
vertegenwoordigers van ziekenhuizen, huisartsen en zorgverzekeraars komt op
basis van onderzoek tot de conclusie dat maatregelen nodig zijn om de huidige
ziekenhuiszorg in Drenthe voor de komende tien jaar te behouden. Hoogeveen
krijgt vooral een ziekenhuis voor planbare behandelingen. Voor meer
ingewikkeldere operaties en voor complexe acute zorg moeten patiënten naar de
ziekenhuizen in Assen en Emmen.
,,We betreuren dat de verloskunde en de kindergeneeskunde in Hoogeveen zijn
gesloten”, zegt Jan van Loenen van Zorgbelang Drenthe. ,,Ook hebben we zorgen
over de spoedeisende hulp in Hoogeveen. Hoe dat eruit gaat zien en wat de
gevolgen voor de patiënten zijn, is nog te onduidelijk. De ambulancedienst is niet
bij de plannen betrokken. Nu pas zitten ze aan tafel. Dat vind ik zorgelijk. Ik snap
het ook niet goed.”
Ondanks de kritiek heeft Van Loenen begrip voor veel van de keuzes die worden
gemaakt. ,,Tot een faillissement, zoals met het Slotervaart in Amsterdam en de
ziekenhuizen in Flevoland, is het gelukkig in Drenthe niet gekomen. Treant, de
eigenaar van de ziekenhuizen in Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal, is niet
failliet gegaan. Als dat wel was gebeurd, hadden we ook een Lelystad-situatie
gehad. Ik ben blij dat de Drentse ziekenhuizen eindelijk nauwer gaan
samenwerken. De provincie speelt daar zeker een rol in.”
Toen eind 2017 door een tekort aan kinderartsen de acute verloskunde in het
Scheper Ziekenhuis in Emmen plotseling tijdelijk werd gesloten, is op initiatief van
provinciebestuurders de Zorgtafel Drenthe opgericht. ,,Die zorgtafel heeft het
probleem van de ziekenhuizen onder de aandacht gebracht in Den Haag. De
verantwoordelijk ministers zijn twee keer bij de zorgtafel op bezoek geweest. Ze
hebben notie gekregen van de situatie rond de ziekenhuizen in Drenthe en van de
verschillen tussen Zuidoost-Drenthe en de Randstad. Die lobby is echt belangrijk.
Dat moet niet worden onderschat.”
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Provinciale Staten hebben geen rechtstreekse invloed op de ziekenhuizen.
,,Formeel gaan ze er niet over. Ze zijn er wel verantwoordelijk voor om de provincie
leefbaar te houden. De aanwezigheid van goede zorg is van cruciaal belang voor
een regio. Bovendien is de zorgsector de grootste werkgever in Drenthe. Er
werken meer mensen in de zorg dan in het toerisme. Er is dus ook een
economisch belang.”
Wat kan de provincie Drenthe doen voor de zorg, behalve lobbyen? Van Loenen is
van mening dat Provinciale Staten er serieus over moet nadenken om geld te
steken in zorgprojecten. ,,Ik vind dat de provincie moet investeren in innovatieve
zorg. Veel behandelingen, die nu nog in een ziekenhuis plaatsvinden, kunnen ook
in gezondheidszorgcentra gedaan worden. Mensen hoeven dan niet meer naar het
ziekenhuis naar het spreekuur, maar kunnen dichtbij huis worden geholpen.
Patiënten met bepaalde chronische ziekten kunnen met hulp van moderne
communicatiemiddelen zelfs thuis worden behandeld. Dat soort initiatieven kan de
provincie financieel ondersteunen, zoals ze eerder gedaan heeft in Coevorden. De
provincie Groningen heeft garant gestaan voor het nieuwe ziekenhuis in
Scheemda. Dat zou in een andere vorm in Drenthe ook heel goed kunnen.”
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