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Motie knokken om lC-zorg in Drenthe
Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op woensdag 3 februari 2016,

ter behandeling vreemd aan de orde van de dag,
Overwegende

dat het Zorginstituut Nederland in de zomer van 2016 met een nieuwe richtlijn Intensive
Care (IC) komt en dat het niet onaannemelijk is dat uitvoering van deze richtlijn ertoe
leidt dat de IC-afdeling van het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen moet worden
gesloten;
dat de lC-afdeling in Hoogeveen nu al onder druk staat doordat de maatschap van de
intensivisten van de Treant Zorggroep, waarvan het Bethesda ziekenhuis samen met de
ziekenhuizen in Stadskanaal (Refaja) en Emmen (Scheper) onderdeel uitmaakt, nu al
ernstig zieke patiënten voor de IC naar Emmen doorstuurt;
dat daarmee de lC-zorg in Hoogeveen aan het verdwijnen is cq, dreigt te verdwijnen en
dat 90.000 bewoners in het verzorgingsgebied van het Bethesda ziekenhuis voor
spoedzorg zullen zijn aangewezen op de IC-afdelingen van de ziekenhuizen in Meppel,
Emmen, Assen of Stadskanaal;
dat de afstanden tussen de ziekenhuizen te groot zijn en in het gebied veel oudere
mensen wonen en dat Emmen en Stadskanaal met het openbaar vervoer moeilijk te
bereiken zijn vanuit het verzorgingsgebied van Hoogeveen;
dat deze ontwikkeling niet in het belang is voor een grote groep Drentse inwoners en dat
zij hiermee rechtstreeks getroffen worden in hun belang;
dat de minister van VWS d.d. 28 januarijl. naar aanleiding van vragen van Tweede
Kamerlid Bouwmeester aan de Kamer heeft toegezegd dat het Zorginstituut Nederland
bij zowel het opstellen van het door de Kamer gevraagde advies inzake spoedeisende
zorg in ziekenhuizen als bij het opstellen van de richtlijn IC rekening dient te houden
met de belangen van de inwoners van het verzorgingsgebied en ook de eerstelijns zorg
díent te worden gehoord;
Roepen het Colleqe van Gedeputeerde Staten op:

- het belang van de IC-afdeling in Hoogeveen nadrukkelijk onder de aandacht te
brengen bij het Zorginstituut Nederland en erop toe zien dat het instituut de door
minister van VWS gedane toezegging nakomt;
- bij de Treant Zorggroep erop aan te dringen om in al haar ziekenhuizen de ICafdelingen open te houden;
- het belang van de lC-afdeling in Hoogeveen bij de minister van VWS onder de
aandacht te brengen en een mogelijke sluiting af te wenden.
En gaan over

tot de orde van de dag.
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