
Hoogeveen, 18 mei 2018 

Geachte leden van de Raad van Bestuur, Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Raad van Toezicht , Inspectie 
van de Volksgezondheid, commisaris van de koning, provinciale staten, Zorgverzekeraars ZIlveren 
Kruis/Achmea, Unive en Menzis, Ministerie van VWS, gemeenteraden (gemeente Hoogeveen, Meppel en 
de Wolden), 

 

Deze brief is geschreven naar aanleiding van het voorgenomen besluit van de Raad van Bestuur om de 
kinder- en jongerenafdeling en de afdeling Verloskunde in ziekenhuis Bethesda te sluiten. 

Wij, als kinderverpleegkundigen zijn zeer teleurgesteld, verontwaardigd en boos over dit voorgenomen 
besluit om verschillende, in onze ogen, zwaar wegende redenen 

Sinds enkele jaren was bekend dat er medio 2017 een tekort zou komen aan kinderartsen op locatie 
Scheper te Emmen,  door het verdwijnen van kinderartsen (door pensioenering etc) en was de 
onderlinge samenwerkingssfeer bij de kinderartsen op locatie Scheper verre van optimaal te noemen. 
Hier heeft de Raad van Bestuur te weinig op geanticipeerd, wat resulteerde in het te laat uitbrengen van 
vacatures en het escaleren van de samenwerking van de kinderartsen op locatie Scheper. Dit heeft niet 
alleen geresulteerd in 3 (langdurig)  zieke kinderartsen, maar ook in het niet kunnen werven van nieuwe 
kinderartsen, doordat in den lande de slechte samenwerking van de kinderartsen in het Scheper 
ziekenhuis bekend was. 

Uiteindelijk leidde dit, na veel inspanning van kinderartsen van locaties Refaja en Bethesda om de 
kindergeneeskunde in het Scheper ziekenhuis niet om te laten vallen, tot (tijdelijke) sluiting van zowel 
verloskunde als kindergeneeskunde op locatie Scheper te Emmen in december 2017. 

Collega’s (kinder- en verloskunde) van het Refajaziekenhuis (Stadskanaal) en  het  Bethesdaziekenhuis 
(Hoogeveen)  hebben sinds medio december, samen met collega’s uit het Scheper ziekenhuis, de zorg 
voor zowel zwangeren, barenden, pasgeborenen als zieke kinderen uit de regio in het Bethesda 
ziekenhuis en het Refaja ziekenhuis voor hun rekening genomen. Dit heeft zowel positief uitgepakt in 
positieve reacties van ouders en patienten, als de samenwerking onderling!! Zowel de verloskunde als de 
kinderafdelingen liepen als een geoliede machine! 

Het tekort aan kinderartsen bleef helaas bestaan en tot onze grote schrik is door te lange 
besluiteloosheid van de RvB een nog groter probleem ontstaan door het vertrek van nog eens 3 
kinderartsen!  

Dinsdag 15 mei jl kondigde de RvB aan alle verloskunde en kindergeneeskunde over te hevelen naar het 
Scheper ziekenhuis in Emmen. Met redenen als “Emmen heeft meer mogelijkheden qua afdeling en de 
kosten tot verbouwing zijn minder”  werden de collega’s van zowel Refaja als Bethesda op een niet te 
verstane manier te kennen gegeven dat het over en uit was met hun afdelingen! De afdelingen waar met 
passie gezorgd werd voor hun categorie patienten, waar een veilige en fijne onderlinge collegiale sfeer 
aanwezig was, moet verdwijnen, terwijl zij vanaf december de zorg zeer goed voor elkaar hadden voor 
de hele regio;  Alles moet naar Emmen....  

Wij als kinderverpleegkundigen zijn geschokt en kunnen niet accepteren dat de kinder- en verloskunde 
verdwijnt uit Hoogeveen, zolang de argumenten die wij aangedragen hebben bij de RvB niet tot 
nauwelijks doordacht zijn. 

 



• Binnen de kindergeneeskunde hebben wij de zorgplicht voor alle acuut zieke pasgeborenen en 
kinderen uit de regio. Dit houdt in dat wij 24-uur opname-mogelijkheid hebben voor het acuut 
zieke kind. Dit fluctueert met de maanden van het jaar. In de wintermaanden ligt de 
kinderafdeling veelal compleet vol met RS-virus, gastro-enteritis etc. Dit heeft opnamestops tot 
gevolg.  Voor patienten zou het erg vervelend zijn dat zij niet mee dichtbij huis opgenomen 
kunnen worden. Ook maken wij ons grote zorgen over de druk die dit zou gaan leggen op 1 
locatie! Dit is niet haalbaar. De verwachting dat omliggende ziekenhuizen kunnen bijspringen is 
nihil, omdat ook zij in deze drukke maanden veelal “vol” liggen en opnamestops afkondigen. 
Afgelopen jaren was Bethesda juist het overname ziekenhuis voor verschillende omringende 
ziekenhuizen, omdat zij een opnamestop hadden.  

Dit is ook in de verloskunde het geval. Omliggende ziekenhuizen hebben voor hun eigen 
patientencategorie al te weinig capaciteit, laat staan voor het deel dat Treant nu niet op kan 
nemen door het maar voorhanden hebben van 1 kinderafdeling op locatie Emmen. 

 

• Verloskundigen hebben uitgerekend dat slechts 2% van de zwangeren mee gaat naar Emmen, 
ten eerste omdat ze boos zijn dat de RvB heeft gekozen voor locatie Scheper en ten tweede 
omdat dit ziekenhuis vanuit Hoogeveen op een zeer onhandige plaats staat. De aanrijtijden voor 
ziekenhuizen in Assen, Hardenberg en Zwolle zijn korter. Dit geldt uiteraard ook voor 
kindergeneeskunde! 

 

• Door sluiting van de kinder & verloskunde-afdelingen in Meppel, heeft Hoogeveen een groter 
achterland gekregen. Veel inwoners uit Meppel kiezen bewust voor een bevalling in Hoogeveen 
(omdat de sfeer hier te vergelijken is met deze in het ziekenhuis in Meppel). Er is mogelijkheid 
om bij je pasgeborene te kunnen blijven (ook de partner) door de gezinsgerichte zorg die op 
zowel verloskunde als kinderafdeling hoog in het vaandel staat. 

Door sluiting van deze afdelingen in Hoogeveen, valt niet alleen voor de Hoogeveense bevolking 
deze zekerheid weg, maar  ook voor de regio Meppel! Een zeer groot adherentie-gebied dat je 
verliest als je kiest voor locatie Scheper in Emmen. Tevens onstaat  door het verlies van 2 
verloskunde en kindergeneeskunde-afdelingen in de regio Zuid-West Drente een erg groot 
“onbemand” gebied qua acute kind-zorg en verloskunde, wat gevaarlijke situaties op kan 
leveren. Wie is dan uiteindelijk verantwoordelijk als dit mensenlevens gaat kosten? 

 

• Ten vierde is het, met het interventie-centrum in het verschiet, zeer onverstandig om voor 
locatie Emmen te kiezen. Het adherentie-gebied van Hoogeveen en omgeving én Meppel en 
omgeving is groot en dit ben je kwijt op het moment dat je nu kiest voor locatie Emmen. 
Patienten gaan niet kiezen voor Emmen, maar zullen naar Assen, Hardenberg en Zwolle gaan 
voor zorg.  Als zij éénmaal naar een ander ziekenhuis zijn vertrokken, komen zij niet snel weer  
terug! Dus een zeer groot verlies van patienten! 

 

• Tevens zijn wij erg bang dat door de keuze voor het Scheper in Emmen geen enkele kinderarts 
gaat solliciteren; zij deden dit niet en zullen dit nu ook niet doe. Het kinderartsenteam van het 
Scheper ziekenhuis is momenteel wegens ziekte afwezig en er zit nog geen progressie in dat dit 



op korte termijn opgelost is. Ook de samenwerking en communicatie met deze  kinderartsen is 
niet optimaal, wat ook invloed kan hebben op de overige kinderartsen.  Dit in combinatie met de 
geisoleerde ligging van Emmen (voor werkgelegenheid voor de partner van desbetreffende 
kinderarts), en de slechte naam die Treant momenteel heeft, maakt het niet aannemelijk dat er 
kinderartsen kiezen voor een baan binnen Treant in Emmen. Tevens kan de situatie nog verder 
verslechteren indien de huidige werkzame kinderartsen ook besluiten op te stappen, doordat de 
samenwerking stagneert, ze zich niet serieus genomen voelen en overwerkt raken. Er is immers 
voldoende werkgelegenheid voor kinderartsen in Nederland!  Dan gaat zelfs de enige 
“kwetsbare” locatie voor kinder- en verloskunde van Treant ten onder en zal alles verdwijnen.  

 

• Er is door de RvB te weinig naar alternatieve gekeken om de kinderartsen-formatie toch rond te 
kunnen krijgen in de diensten. Zijn omliggende ziekenhuizen benaderd om diensten te kunnen 
draaien? Zijn er voldoende waarnemers gevraagd om diensten te kunnen overnemen? Is het 
alternatieve plan van de verloskundigen/gynaecologen van ziekenhuis Bethesda goed 
bestudeerd?? Is er gekeken naar een scenario met weekend-sluiting op locatie Bethesda, met 
door de week wel acute verloskunde en kindergeneeskunde beschikbaar? Is er ook onderzoek 
gedaan indien de vacature gesteld  wordt voor locatie Bethesda in Hoogeveen (door de centrale 
ligging en goede samenwerking van de kinderartsen); zijn er dan wel kandidaat kinderartsen die 
kiezen voor Treant? 

 

• De beschikbaarheid van ambulancezorg; die de acuut zieke kinderen moet vervoeren naar 
verschillende ziekenhuizen is niet berekend en naar alle waarschijnlijkheid niet toereikend. 
Momenteel kampt de RAV al met ernstige tekorten, laat staan als Treant een enorme zorgvraag 
uitzet door (onnodig) patienten te moeten vervoeren, terwijl kwalitatief goede acute zorg zo 
dichtbij was!  

 

• Als laatste reden zijn wij erg bang dat door dit besluit zeer ambitieuze, gekwalificeerde 
kinderverpleegkundigen gaan vertrekken, danwel ontslagen worden. Zowel op het moment dat 
alles gecentreeerd wordt in Emmen, maar ook met het interventie-centrum in het vooruitzicht 
zou dit een aderlating zijn voor de kwaliteit van zorg voor de kindergeneeskunde. Het sociaal 
plan moet straks ingezet worden, in een verdeling van formatie-plaatsen, maar elk weldenkend 
mens ziet aankomend dat 3 teams met kinderverpleegkundigen teveel formatie is voor het 
bemannen van maar 1 kinderafdeling. Dit gaat ten koste van kwaliteit doordat goed opgeleide, 
ambitieuze kinderverpleegkundigen eieren voor hun geld gaan kiezen en gaan solliciteren, maar 
ook omdat door het “botte bijl-effect” van het sociaal plan de kans bestaat dat deze goed 
gekwalificeerde kinderverpleegkundigen het veld moeten ruimen! 

 

Al met al voldoende redenen om het voorgenomen besluit van de RvB terug te draaien, dan wel 
alternatieve scenario’s aan te wenden.  Geconcludeerd kan worden dat  

• Hoogeveen een groot zorggebied heeft (Meppel en Hoogeveen en omgeving) 

• De patientenzorg (met name in de wintermaanden) gevaar loopt; door weinig opnamecapaciteit 
en opnamestops in omliggende ziekenhuizen kunnen kinderen niet meer terecht voor zorg.  



• Adherentieverlies zeer groot zal zijn indien verloskunde en kindergeneeskunde uit Bethesda 
verdwijnt 

• Dit adherentieverlies ook blijft bestaan indien een interventie-centrum wordt opgezet.  

• Locatie Emmen geen tot nauwelijks nieuwe kinderartsen zal aantrekken (door verschillende 
factoren) 

• De ambulancezorg niet gevraagd is mee te kijken of de keuze voor Emmen haalbaar is qua 
ambulance-bezetting. 

• Er enorm veel kinderverpleegkundige-banen op de tocht staan.  

• Locatie Hoogeveen als zeer prettig is ervaren door collega’s Emmen en door patienten en diens 
ouders uit locatie Emmen (beter dan voorheen in Emmen was; dit gaven ouders aan tijdens en 
na opname van hun kinderen op de kinderafdeling van Bethesda) 

• Er geen alternatieven zijn aangedragen door RvB 

• Geen goede onderbouwing is aangedragen door de RvB voor keuze voor locatie Emmen; al 
voorgaande besproken redenen om locatie Bethesda open tehouden zijn niet ter sprake 
gekomen.  

Aanvullend; 

• Tav het verzorgingsgebied van Hoogeveen/Meppel; dit gebied  bestaat grotendeels uit 
verzekerden van Zilverenkruis/Achmea, Menzis en Unive; deze mensen hebben recht op veilige 
en goede zorg dichtbij huis. Door alle zorg in Emmen te centreren is hier geen sprake meer van. 
Daar deze verzekeraars een zorgplicht hebben naar hun clienten, gaan wij ervan uit dat zij de 
RvB ter verantwoording roepen voor hun keuze en hier consequenties aan verbinden!  

• Tav inspectie van  Volksgezondheid; de acute-kind-zorg in Zuid-West Drente loopt ernstig gevaar 
door het sluiten van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde in Hoogeveen, bovenop 
de reeds gesloten afdelingen binnen ziekenhuis Meppel.  

• Tav Provinciale Staten; de acute-kind-zorg in Drenthe is na sluiting van Hoogeveen alleen nog 
mogelijk in Emmen en Assen. De vraag is of dit voldoende capaciteit is voor alle zieke kinderen in 
Drenthe. Tevens zijn de reisafstanden groter aan het worden en is in de regio Zuid-West Drente 
geen acute-kind-zorg meer.  

• Tav ministerie van VWS; Dat de acute-kind- zorg in Drente gevaar loopt, is hierboven al veelal 
besproken. Naar aanleiding van de brief die minister Bruins heeft gestuurd (april 2018), waarin 
aangedrongen werd op het weer openen van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde 
in Emmen, heeft de RvB gemeend dit over te nemen. In de brief zijn argumenten besproken 
betreffende grote verzorgingsgebied dat Emmen heeft en het kwetsbare ziekenhuis in 
Hardenberg dat dit op zou moeten vangen. Echter heeft de minister achterwege gelaten dat 
ziekenhuis Meppel en nu ook ziekenhuis Hoogeveen geen acute-kind en verloskunde meer 
hebben. Welke effecten heeft dit op de acute-kiind-zorg in Zuid-West Drente? En welke 
conclusies heeft de minister getrokken uit het tekort aan specialisten, zijn innmiddels de 
opleidingsmogelijheden vergroot?? Salarissen van specialisten gelijk getrokken, 
maatschapsvorming binnen artsenteams aangepakt ,zodat er meer gelijkwaardigheid kan 
ontstaan en wellicht de keuze voor een specialisme veranderd bij aspirant-artsen? 



Werkgelegenheid in Noord-Nederland aangepakt om specialisten aan te trekken en het Noorden 
aantrekkelijker te maken. Graag horen wij hier de antwoorden op... 

 

Wij verwachten van u allen, op korte termijn een reactie en verwachten dat u allen uw 
veranwoordelijkheid neemt richting de bevolking van Zuid-West Drente door op een adequate wijze 
actie te ondernemen richting de RvB, zodat het voorgenomen besluit overwogen wordt!  

 

Met vriendelijke groet, Team kinderverpleegkundigen ziekenhuis Bethesda 

Carolien Barelds, Hanny vd Berg, Carin Brink, Jeannette van Dijk, Rita van Dijken,  Suset Eising, Esther van 
Essen, Tammy Faassen, Anthea Grootenhuis, Henny Habing, Ben Huisje, Anouk Imming, Wim Jonkers,  
Jocelyne van Kampen, Jolanda Knol, Yvonne Kraak,   Bertha Korterink, Jenny Lobers, Heleen Rollema, 
Nienke Smit, Nynke Stukje, Ilona VIsser, Ilja Wagenaar, Yvonne Wemmenhove,  

 

CC: 

• Raad van Bestuur Treant Zorggroep 

• Clientenraad Treant Zorggroep 

• Ondernemingsraad Treant Zorggroep 

• Raad van Toezicht Treant Zorggroep 

• Inspectie vd Volksgezondheid 

• Ministerie van VWS; tav minister Bruins 

• Provinciale Staten; tav commisaris van de koning, mevr J. Klijnsma 

• Gemeenteraad Hoogeveen, de Wolden en Meppel 

• Zorgverzekeraars 

• Zilveren kruis Achmea 

• Menzis 

• Unive 

 


