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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 41 Reglement van orde inzake discussie

streekziekenhuizen

Geachte mevrouw Seinen,

ln uw brief d.d. 15 januari 2015 hebt u een aantal vragen gesteld over de discussie

rondom streekziekenhuizen. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq 1

ls het college van GS met het CDA van mening dat voor een vitaal platteland onder
meer kwalitatief goede ziekenhuiszorg met een uitstekend zorgaanbod in de omge-

ving van groot belang is?

Antwoord 1

Ja, wfi zijn van mening dat voor een plattelandsprovincie als Drenthe beschik-

bare, bereikbare en betaalbare (ziekenhuis)zorg van groot belang is. De con-

tinuiteit van zorg is de primaire verantwoordelijkheid van zorgaanbieders en

verzekeraars.

Vraao2
ls het college van GS op de hoogte van het veranderend zorgaanbod van de streek-
ziekenhuizen?

Antwoord 2

Ja, wij zijn hiervan op de hoogte.
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Vraaq 3

ls het college van GS bereid om deze problematiek te agenderen op de 2e werkconfe-

rentie Zorglandschap Drenthe die 29 januari a.s, wordt gehouden?

Antwoord 3
Wij delen de zorg over bovengenoemde problematiek Passend bii onze rolen
taak als provincie hebben wij de handschoen opgepakt en inmiddels twee

werkconferenties Zorglandschap Drenthe georganiseerd. Uitgangspunt daarbii
is het behouden van betaalbare en bereikbare zorg vanuit een optimale

ketensamenwerking (nulde, eersfe en tweede liin).

Tijdens de conferenfie rs gediscussieerd over het huidige zorglandschap,

rekening houdend met demografie en ontwíkkelingen in de zorgsector. De

resultaten uit de workshops zullen allereerst in de voorbereidingsgroep wor-

den besproken en uitgezet richting de stakeholders. A/s provincie nemen wii
hierin het voortouw samen met Achmea, a/s gnrotsfe zorgverzekeraar in
Drenthe, Zorgbelang en ProGez en de regiosecretaris Hervorming Langdurige

Zorg (namens de twaalf Drentse gemeenten)-

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

coll.



     Statenfractie Drenthe 

 

Assen, 15 januari 2015 

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 RvO discussie streekziekenhuizen 

 

Geachte heer Tichelaar, 

Momenteel is er veel dynamiek in de wereld van de streekziekenhuizen. Onder andere gewijzigde 
wetgeving en maatschappelijke discussies doen veel stof opwaaien, zorgverzekeraars, specialisten in 
maatschappen en ziekenhuizen zijn met elkaar in gesprek waardoor er veel kan veranderen voor de 
mensen die zorg nodig hebben. Drenthe gaat voor een vitaal platteland, dat betekent ondermeer dat 
bewoners van het platteland ook moeten kunnen rekenen op zorg in de omgeving waar ze wonen. 
Berichtgeving in de media zorgt voor veel commotie en in combinatie met onvolledige informatie kan 
dat onrust veroorzaken bij de bewoners op het platteland. Als voorbeeld de onrust die iedere keer 
weer oplaait zodra er mogelijke veranderingen in het zorgaanbod lijken te gaan plaatsvinden bij de 
Drentse ziekenhuizen zoals nu met de locatiekeuzes voor de IC-zorg. 

Zorgverzekeringen kopen zorg bij de ziekenhuizen in, maar wie let op de belangen van de inwoners 
van Drenthe? De provincie Drenthe wil een vitaal platteland, waar het goed wonen en werken is. Vitale 
functie voor de inwoners dreigen te verdwijnen. Het CDA vindt dat de provincie Drenthe op moet 
komen voor de belangen van haar inwoners. Wij hebben daarom de volgende vragen aan het College 
van GS:  

 
Vragen: 

1. Is het College van GS met het CDA van mening dat voor een vitaal platteland ondermeer 
kwalitatief goede ziekenhuiszorg met een uitstekend zorgaanbod in de omgeving van groot 
belang is? 

2. Is het College van GS op de hoogte van het veranderend zorgaanbod van de 
streekziekenhuizen? 

3. Is het College van GS bereid om deze problematiek te agenderen op de 2e werkconferentie 
Zorglandschap Drenthe die 29 januari a.s. wordt gehouden?  

 

Greet Seinen (CDA) 


