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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
voorgenomen herstructurering kraamzorg Treant

Geachte heer Bosch,

ln uw brief van 2O februari 2018 stelde u een aantal vragen (ex. Art. 41 RvO) be-
treffende voorgenomen herstructurering kraamzorg Treant. Deze vragen beant-
woorden wijals volgt.

Vraaq 1

ls het College met de PvdA van mening, dat bereikbare geboortezorg een belangrijke
voorziening is om de leefbaarheid op het platteland te waarborgen?

Antwoord 1

Yraag2
Heeft het college van GS zicht op de mogelijke implicaties van de door de Treant
Zorggroep geschetste scenario's voor de herstructurering van de verloskundige zorg
binnen haar ziekenhuislocaties, met name ten aanzien van de aanrijtijden en dus de
bereikbaarheid van deze vorm van zorg vanuit Zuidwest Drenthe?

Antwoord 2
Nee dat hebben wij niet. De door u genoemde scenario's van Treant zijn bij
ons niet bekend. Daarbij is herstructureren van de zorg een verantwoordelijk-
heid van de Treant zorggroep en de zorgverzekeraar. Het netwerk Regionaal
Overleg Acute Zorg (ROAZ) Noord-Nederland heeft een signalerende en toet-
sende taak ten aanzien van bereikbaarheid, beschikb¡aarheid en kwaliteit van
de acute zorgketen in de regio.

Ja.
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Vraaq 3

welke stappen heeft het college van GS gezet sinds de laatste ontwikkelingen
rondom de problemen binnen de Treant zorggroep voor wat betreft de afdelingen
verloskunde en kindergeneeskunde, zoals besproken in de vergadering van PS d.d
13-12-2017?

Antwoord 3
Wij verwijzen naar de Statenbrief d.d. 7 december 2017 en de beantwoording
van schriftelijke vragen d.d. 20 december 2017.

Op 19 februari2018 heeft een eerste zorgtafel overleg ptaats gevonden. Doel
van de zorgtafel is het gesprek aan te gaan over enerzijds behoud van een
goede zorginfrastructuur in Drenthe en anderzijds voldoende en goed gekwali-
ficeerd zorgpersoneel. ln het eersfe tafel overleg van 1g februari zijn zieken-
h u i ze n, betrokke n g e m e e nte n, zorgve rze ke raar s e n portefe u il I e h o u d e r zorg
onder technisch voorzitterschap van de provincie in gesprek geweest.
De keuze voor deze samenstelling is om de tafel werkbaar en interactief in te
zetten. Er zullen dan ook meerdere tafels in verschillende samenstellingen
plaats vinden. Voor de zomer informeren wij u over de ontwikketingen van de
zorgtafel.

Vraas 4
Kan het College van GS inzicht geven in de resultaten van de gesprekken die zij met
de betrokken partijen, verenigd in de zorgtafel Drenthe, heeft gevoerd?

Antwoord 4
Uit de diverse gesprekken is naar voren gekomen dat de aanteiding, nametijk
de sluiting bij Treant zorggroep in Emmen, in een breder perspectief geplaatst
moet worden. De zorgsector is in beweging en verandert, en door de ver-
grijzing zal de zorgvraag toenemen. Daarbij doet zich een schaarste aan
zorgpersoneelvoor. Ontwikkelingen die zich niet alleen in Drenthe voordoen
maar in heel Nederland. Door partijen bijeen te brengen, samen in gesprek te
gaan streven wij naar een gezamenlijke aanpak op behoud van een goede
zorg i nfra stru ctu u r i n D re nt he.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

km/coll
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Geachte voorzitter, 
 
In een artikel van 19 februari j.l. op RTV Drenthe en een artikel in het Dagblad van het Noorden van 
20 februari wordt bericht over het voornemen van de Treant Zorggroep om de afdelingen 
verloskunde en kindergeneeskunde in haar ziekenhuizen te concentreren op één locatie, namelijk in 
het ziekenhuis in Emmen. 

De aanleiding hiervoor is het schrijnende tekort aan kinderartsen en aangescherpte landelijke 
regelgeving voor de waarborging van kwaliteit, waardoor de kraamzorg in de ziekenhuizen van zowel 
Hoogeveen als ook Emmen onder druk is komen te staan. In de geschetste scenario´s zou eerst de 
kraamafdeling in Stadskanaal verdwijnen, waar de gemeenteraad van Stadskanaal zich al tegen heeft 
uitgesproken. Maar het is in het licht van deze plannen niet ondenkbeeldig dat ook bevallen in 
Hoogeveen binnenkort niet meer mogelijk zal zijn.  

Mijn fractie maakt zich ernstige zorgen over de spreiding van goede en bereikbare verlosafdelingen 
in Zuidwest-Drenthe. Bij de sluiting van de afdeling verloskunde in Meppel in 2012 werd gesproken 
van een ´verantwoorde stap´, aangezien bevallingen nog steeds in Zwolle of Hoogeveen konden 
plaatsvinden. Mocht de afdeling verloskunde in Hoogeveen daadwerkelijk sluiten, dan moeten 
aanstaande moeders in Zuidwest-Drenthe hetzij naar Zwolle, dan wel naar Emmen om te bevallen. In 
het geval van complicaties worden de aanrijtijden vanaf het platteland in Zuidwest-Drenthe 
onverantwoord lang. 

 



Daarom heeft de PvdA de volgende vragen aan het College van Gedeputeerde Staten: 

1. Is het College met de PvdA van mening, dat bereikbare geboortezorg een belangrijke 
voorziening is om de leefbaarheid op het platteland te waarborgen? 
 

2. Heeft het College van GS zicht op de mogelijke implicaties van de door de Treant Zorggroep 
geschetste scenario´s voor de herstructurering van de verloskundige zorg binnen haar 
ziekenhuislocaties, met name ten aanzien van de aanrijtijden en dus de bereikbaarheid van 
deze vorm van zorg vanuit Zuidwest-Drenthe? 
 

3. Welke stappen heeft het College van GS gezet sinds de laatste ontwikkelingen rondom de 
problemen binnen de Treant-zorggroep voor wat betreft de afdelingen verloskunde en 
kindergeneeskunde, zoals besproken in de vergadering van PS d.d. 13-12-2017? 
 

4. Kan het College van GS inzicht geven in de resultaten van de gesprekken die zij met de 
betrokken partijen, verenigd in de Zorgtafel Drenthe, heeft gevoerd? 

 

De PvdA-fractie wacht met belangstelling de beantwoording van deze vragen af. 

 
 
Hoogachtend, 

 

Rudolf A.A. Bosch 

PvdA-Statenfractie Drenthe 
 

 


