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Geachte leden van de Tweede Kamer, 

Op woensdag 13 juni gaat u met de Minister van Medische zorg in debat over de positie van 

regionale ziekenhuizen. Wij maken ons ernstig zorgen over de gevolgen van het voorgenomen besluit 

van de Treant Zorggroep om de kindergeneeskunde en de acute verloskunde in het Scheper 

Ziekenhuis in Emmen te concentreren. Dit besluit zou betekenen dat vrouwen uit deze regio niet 

meer kunnen bevallen in de ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal. Dit is een grote aantasting 

van de keuzevrijheid en de kwaliteit van de geboortezorg. 

Geen vertrouwen in de toekomst 

Wij zijn blij dat uw Kamer, zowel vanuit de coalitie als de oppositie, de afgelopen periode aandacht 

heeft besteed aan de geboortezorg in Drenthe. Dit geeft aan dat de zorgen over de bereikbaarheid 

van acute geboortezorg breed worden gedeeld. De aandacht vanuit de landelijke politiek wordt zeer 

gewaardeerd, maar neemt de onzekerheid bij onze leden niet weg. Uit de antwoorden van de 

Minister op uw vragen doemt het beeld op van een Minister die vooral denkt in termen van 

processen en in deze fase minder hecht aan personen. Het Kabinet waar deze minister onderdeel van 

uitmaakt wil dat burgers (weer) vertrouwen hebben in de toekomst. Dat vertrouwen is er niet in 

Drenthe; niet bij de kwetsbare vrouwen die zwanger zijn of willen worden en ook niet bij de 

verloskundigen aan wiens zorg zij zijn toevertrouwd. Wij roepen u op stevige actie vanuit het Kabinet 

te bewerkstelligen zodat de inwoners in Drenthe ook daadwerkelijk voelen dat de regering het land 

ook voor hen beter maakt. Uit alles blijkt dat inwoners zich nu in de steek gelaten voelen. 

Bezwaren tegen de argumenten rond de voorgenomen sluiting 

Treant kan geen kinderartsen vinden 

We hebben ons verbaasd over het argument dat door de Treant Zorggroep naar voren is gebracht 

om de voorgenomen sluiting van de acute verloskunde in Hoogeveen en Stadskanaal te 

onderbouwen; het gebrek aan kinderartsen. Uit antwoorden van de minister blijkt dat er geen 

signalen zijn dat er een tekort is aan kinderartsen. Het is onbestaanbaar dat met dit argument de 

keuzevrijheid van zwangere vrouwen en de bereikbaarheid van de acute geboortezorg op het spel 

wordt gezet. Het sluiten van de klinische afdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal zal naar 

verwachting een ketenreactie oproepen die het werken in beide ziekenhuizen nog onaantrekkelijker 

zal maken met volledige sluiting van beide locaties als gevolg. Dit scenario heeft zich al eerder 

voorgedaan in Meppel. Dit argument van de Treant Zorggroep klemt des te meer nu de gemeente en 
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de provincie aangeven onvoldoende gekend te zijn in de besluitvorming; juist zij hebben de sleutel in 

handen een aantrekkelijk perspectief voor nieuwe kinderartsen en hun partners te schetsen. Maar 

ook het Rijk heeft een verantwoordelijkheid. Het Ministerie van VWS kopte bij de lancering van het 

Actieplan 'Werken in de zorg' dat zij "alles op alles (zet) om personeelstekort in de zorg terug te 

dringen". Het verwijt dat het Ministerie veel plannen maakt, maar weinig actie onderneemt kan zij 

met een stevige aanpak in de casus Treant in één keer logenstraffen. 

Aanrijtijden blijven binnen de norm 

We maken ons ook zorgen over het gemak waarmee de aanrijtijden naar de omringende 

ziekenhuizen door de Treant Zorggroep niet als probleem worden gezien. Deze zouden binnen de 

aanvaardbare norm van 45 minuten blijven. Deze conclusie wordt gestaafd door onderzoek 

uitgevoerd door het RIVM. Wij kunnen en mogen geen vraagtekens zetten bij de analyse van het 

RIVM. Wel kunnen we u wijzen op de kwetsbare groepen die afhankelijk zijn van een goede 

bereikbaarheid van acute verloskundige zorg. Onze leden geven aan dat grote groepen burgers in 

deze regio in een achterstandspositie verkeren. In de praktijk betekent dit dat velen aangewezen zijn 

op het openbaar vervoer om in een ziekenhuis te komen. Door het sluiten van locaties zal deze groep 

zich gedwongen voelen te kiezen voor een klinische bevalling met alle kosten die dit met zich 

meebrengt of de zorg gaan mijden waardoor in deze regio de babysterfte zal toenemen. 

Wanneer een rit per ambulance nodig is dan is een aanrijtijd van 45 minuten overigens bijzonder 

kwetsbaar; het ophalen (stabiliseren) van een zwangere vrouw duurt over het algemeen langer dan 

bij patiënten met een andere acute zorgvraag.  De interne 'reistijd' in het ziekenhuis (ongeveer 5 

minuten) is bij de 45 minutengrens ook niet meegenomen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld een 

botbreuk start de zorgverlening bij een bevalling niet tijdens de rit, maar pas op de afdeling klinische 

verloskunde. Voor een reistijd van bijna een uur in het geval van acute zorg kunnen en mogen we 

onze ogen als beroepsvereniging niet sluiten.   

Bezwaren tegen de gevolgde procedures 

De spelregels 

De Minister is terecht verbolgen over de door de Treant Zorggroep gevolgde procedures rondom de 

voorgenomen sluiting. Het is goed dat hij in zijn brief nogmaals de spelregels schetst waar 

zorgaanbieders zich aan hebben te houden als zij hun aanbod herschikken; de NZa ziet toe op de 

zorgplicht van zorgverzekeraars jegens hun verzekerden en de Inspectie ziet toe op de kwaliteit en de 
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veiligheid van de zorg. Het is voor ons een raadsel hoe de Treant Zorggroep het voorgenomen besluit 

wereldkundig heeft kunnen maken zonder bijvoorbeeld de Inspectie adequaat mee te nemen in de 

mogelijke scenario's. Het verdient aanbeveling de Minister hierop te bevragen als 

systeemverantwoordelijke. 

De rol van het ROAZ 

Een belangrijke rol in het borgen van de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg is 

neergelegd bij het ROAZ. In het ROAZ kunnen aanvullende afspraken worden gemaakt over de 

(structurele) beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg. Deze afspraken kunnen verder 

reiken dan de veldnormen, zoals bijvoorbeeld de maximale aanrijtijden. In de bijeenkomst van het 

ROAZ op 12 juni is de voorgenomen sluiting voor het eerst formeel onderwerp van gesprek geweest. 

Het mag met het oog op de zorgen die wij hierboven hebben geuit geen verrassing zijn dat onze 

leden in deze bijeenkomst gepleit hebben voor het openhouden van de bestaande locaties. Sluiting 

betekent in onze ogen dat er witte vlekken ontstaan in de acute zorg. Zonder oplossing waar alle 

partijen zich in kunnen vinden, is het ROAZ verplicht om samen met zorgverzekeraars een melding te 

maken bij VWS. Wij tasten vooralsnog in het duister welke rol VWS in dat geval inneemt. Wij pleiten 

voor doorzettingsmacht om de verloskundige zorg in deze regio bereikbaar en betaalbaar te houden. 

In het Algemeen Overleg acute zorg van 14 mei kondigde de minister een AMvB aan om de positie 

van het ROAZ te versterken. Kan hij aangeven hoe de inhoud van deze AMvB bijdraagt aan het 

oplossen van deze witte vlekken?    

Wij hopen dat u de opmerkingen van de KNOV wilt meewegen bij uw overleg met de Minister. Mocht 

u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Eddy Hilbert 

van het regioteam van de KNOV op 0657776217 of via ehilbert@knov.nl 

Hoogachtend, 

 

Stella Salden 

Directeur KNOV 
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