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Onderwerp 
Situatie Treant Scheper ziekenhuis 

Geachte leden van de raad, 

De afgelopen dagen zijn de ontwikkelingen bij het Scheper ziekenhuis volop in het nieuws. 

Wij willen u laten weten dat ook wij zeer ongerust zijn over de ontwikkelingen. Goede en bereikbare zorg 
voor de inwoners in Zuidoost-Drenthe vinden wij heel belangrijk. Ontwikkelingen met betrekking tot het 
ziekenhuis hebben altijd een grote impact op de inwoners van Zuidoost-Drenthe. 

Klinische kindergeneeskundigefverloskunde 
We vernamen 5 december jl. aan het einde van de dag, dat door een gebrek aan kinderartsen het Scheper 
Ziekenhuis de klinische afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde tijdelijk zal sluiten. Er is een 
acuut tekort aan kinderartsen. Via de brief van 29 november 2017 van de voorzitter van de Raad van 
Bestuur van Treant bent u ook geïnformeerd over dit probleem. Uit de brief konden wij op dat moment 
niet afleiden dat sluiting op zo'n korte termijn in het verschiet lag. Navraag bij Treant leert dat sluiting op 
dat moment ook niet in de lijn der verwachting lag. De situatie bleek sterk veranderd omdat plots drie 
artsen uitvielen door langdurige hoge werkdruk. Treant geeft aan dat deze hoge werkdruk werd 
veroorzaakt door de krappe bezetting in de afgelopen periode. 

Onze inzet 
We hebben nauw contact met het bestuur van Treant en de grootste zorgverzekeraar in onze regio, het 
Zilveren Kruis. Wij dringen er bij deze verantwoordelijke partijen op aan om vanuit hun zorgplicht zo 
snel mogelijk een einde te maken aan deze situatie en goede zorg voor inwoners in onze regio te borgen. 

Daarnaast maken we afspraken over wat wij vanuit onze rol als gemeente kunnen doen, om Treant te 
helpen dit probleem op te lossen. Daarbij gaan we voor een gerichte en goed onderbouwde aanpak en 
trekken daarin op met andere betrokken bestuurlijke partners zoals Provincie Drenthe, onze omliggende 
regio gemeenten en de minister van VWS. 
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Alle acties zijn erop gericht, dat de inwoners uit onze regio op korte termijn weer in Emmen terecht 
kunnen voor klinische kindergeneeskunde/verloskunde. 

Inzet Treant 
Deze dagen maakt Treant afspraken met betrokken hulpverleners om de tijdelijke uitwijk naar andere 
ziekenhuizen goed te organiseren voor de inwoners. Op vrijdag 8 december informeren zij de 
betrokkenen hierover, waaronder de gemeente. 

Wij houden u de komende periode op de hoogte van onze acties. Tijdens de raadsvergadering van 
14 december a.s. zullen wij de laatste stand van zaken toelichten. 

Nb. Deze brief gaat in afschrift naar gedeputeerde en provinciale staten van Provincie Drenthe. 
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