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Aan:
mevrouw R. Wollerich-Veldman
(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 20 december 2017
Ons kenmerk 51 /3.6/20 17003429
Behandeld door mevrouw A.A. Bosch (0592) 36 54 11
Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
sluiting Kinderafdeling en afdeling Verloskunde Treant Emmen

Geachte mevrouw Wollerich,
ln uw brief van 5 december 2017 stelde u een aantal vragen over de sluiting van de
Kinderafdeling en de afdeling Verloskunde bijTreant te Emmen. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraaq I
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 omgeving van groot belang is met een kinderafdeling en afdeling verloskunde?
Antwoord

1

Ja.

Yraas2
ls het college van GS op de hoogte van de sluiting van hierboven genoemde afdelingen?
Antwoord 2
Ja, wij zijn op de hoogte van de voorgenomen sluiting

e

2

Vraaq 3
ls het College van GS bereid in gesprek te gaan met de directie van de Treant-groep
waar het Emmer Ziekenhuis deel van uitmaakt?

Antwoord 3
Ja, wij zijn in gesprek geweest. Een en ander is venuoord in de Statenbrief
d.d. 7 december 2017 die u inmiddels hebt ontvangen.
Wij zijn en blijven in gesprek met alle betrokken partijen, om de zorg voor
onze inwoners beschikbaar te houden.
ln uw statenvergadering van 13 december 2017 is de motie sluiting Knderafdeling en Afdeling verloskunde van het scheperziekenhuis Emmen (Treant)
aangenomen.Wü gaan een zorgtafel met betrokken partijen organiseren en
houden u hierover op de hoogte.
Hoogachtend
Gedepu

Staten van
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Aan:
de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe
t.a.v. mevrouw J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen

Assen, 5 december 2017

Onderwerp: Schriftelijke vragen sluiting Kinderafdeling en afdeling Verloskunde Treant Emmen

Geachte mevrouw Klijnsma,
In publicaties van het Dagblad van het Noorden en RTV-Drenthe wordt gesteld dat het ziekenhuis in
Emmen zich genoodzaakt ziet de kinderafdeling en de afdeling Verloskunde te sluiten. Ook kunnen er
geen bevallingen meer plaatsvinden. Een tekort aan kinderartsen zou hieraan ten grondslag liggen.
Ook is momenteel niet duidelijk of er nog wel zogenaamde thuisbevallingen kunnen plaatsvinden
omdat er nu geen achtervang van een ziekenhuis is.
De CDA-fractie heeft daarom de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:
1. Is 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 omgeving van groot
belang is met een kinderafdeling en afdeling Verloskunde?
2. Is het College van GS op de hoogte van de sluiting van hierboven genoemde afdelingen?
3. Is het College van GS bereid in gesprek te gaan met de directie van de Treant-groep waar het
Emmer Ziekenhuis deel van uitmaakt?

Riette Wollerich, CDA

