
Aan: 
De leden van Provinciale Staten 
te Assen 

Betreft: de afbraak van de gezondheidszorg in Drenthe, met name in Hoogeveen 

Geachte Statenleden, 

In 2012 beschikte Hoogeveen over een van de beste ziekenhuizen van het noorden. 
Daar waren de Hoogeveners trots op. 
Tot de zorgkoepel Treant besloot om drie ziekenhuizen samen te voegen. Drie 
ziekenhuizen die niets met elkaar gemeen hadden en qua infrastructuur ver uit elkaar 
lagen. 
Hiermee had ziekenhuis Bethesda het paard van Troje binnengehaald. 
De specialistenstaf van het Scheper ziekenhuis in Emmen vindt dat Emmen, als 
“grote stad”, recht heeft op een vooraanstaand ziekenhuis. En als een ware vampier 
stortten ze zich op het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal en het Bethesda ziekenhuis 
in Hoogeveen. 
Begin 2017 komt de bevolking van Hoogeveen in opstand. Onder de bezielende 
leiding van de heer Frits Kappers is er een protestbijeenkomst in theater  
De Tamboer. 
Waar iedere theaterdirecteur alleen maar van kan dromen gebeurde. Het theater was 
overvol. De Hoogeveners waren boos! 
Na deze bijeenkomst keken de burgers hoopvol naar de plaatselijke politiek. 
Onze burgemeester zou nu toch wel als een pitbull in de pijpen van Treant en de 
zorgverzekeraar gaan hangen. Maar onze burgemeester koos voor “het 
constructieve gesprek”. Vrij vertaald: De labrador, die kwispelstaartend zit te wachten 
op het koekje bij de thee. 
Ons mooie ziekenhuis werd leeggezogen. Met als triest dieptepunt: Het verdwijnen 
van de kinderafdeling en de afdeling verloskunde naar Emmen. Inmiddels ruim een 
jaar geleden. 
De verloskundigen vergelijken een bevalling nu soms met een “bootcamp”. Hopen 
dat een ziekenhuis op tijd bereikt wordt en rennen door de gangen met een rolstoel. 
Soms wordt noodgedwongen onvoorbereid thuis bevallen, omdat de rit naar een 
ziekenhuis niet meer haalbaar is. Het gaat nog steeds goed. Dankzij de tomeloze 
inzet van de verloskundigen. 

Begin april wordt de Spoedeisende Hulp (SEH) in Hoogeveen gesloten. 
Treant gebruikt hiervoor het argument dat er gemiddeld maar twee patiënten per 
nacht gebruik van maken. 
De Volkskrant van 7 januari 2020 heeft het over 6000 Hoogeveners per jaar, die op 
een andere spoedeisende hulp terecht komen. Dat is een heel ander verhaal. 
En het vraagt nogal iets van de mobiliteit van een vergrijzende en relatief arme 
bevolking. Met het steeds duurder worden van autorijden, en er van uitgaande dat 
men zijn naasten toch graag wil bezoeken, jaagt Treant ruim 30% van de 
Hoogeveners op kosten. 
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In hetzelfde artikel is men enthousiast over het experiment in Drenthe. Betaalbare 
ziekenhuiszorg op het platteland. Drenthe als experiment en de Hoogeveners als 
laboratoriumratten.  
Of de aanrijtijden gehaald gaan worden is niet duidelijk. 
Treant sust die ophef met prietpraat over ambulances die zo goed zijn uitgerust, dat 
het net een rijdend ziekenhuis is. Het lijkt mij meer een soort “rollercoaster” in weer 
en wind en de onzekerheid in welk ziekenhuis men terecht komt. Emmen staat bij de 
Hoogeveners in ieder geval niet bovenaan de verlanglijst. 

Ondertussen kondigt Zilveren Kruis Achmea doodleuk aan, dat ze de ziekenhuiszorg 
in Drenthe met 20% wil verminderen. Maar hoe dan? Welke mensen krijgen geen 
zorg meer? https://regionieuwshoogeveen.nl/25221/kantlijn-zilveren-kruis-achmea-
wil-ziekenhuiszorg-in-drenthe-20-verminderen/ 
Uit de gegevens van het rapport, naar aanleiding van een bezoek door de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd op 16 oktober 2019 aan de afdelingen Interne 
geneeskunde en de Spoedeisende Hulp van het Refaja ziekenhuis en het Bethesda 
ziekenhuis, blijkt dat huisartsen en ambulancediensten signalen geven dat de 
zorgverlening in de problemen komt. De medische staf op beide locaties maakt zich  
zorgen over de continuïteit van de patiëntenzorg. Wanneer wordt duidelijk dat er 
teveel bezuinigd wordt? 
De gezondheidszorg is geen werkgelegenheidsproject voor specialisten. Het is geen 
verdienmodel voor de zorgverzekeraar. Het is geen boekhoudkundig trucje op het 
ministerie. Gezondheidszorg is er voor de patiënten. Maar wie komt daar nu voor op? 

Ik zal heel eerlijk zijn. Mijn vertrouwen in de politiek is minimaal. En voorgelogen zijn 
we al genoeg door Treant. 
Maar de politiek heeft zich in slaap laten sussen door huilende geldwolven. Wordt het 
niet eens tijd om wakker te worden? 
Ons mooie ziekenhuis is niet meer te redden. Maar kunt u ervoor zorgen dat de 
gezondheidszorg in Drenthe weer over mensen (patiënten) gaat en niet alleen over 
kosten? 

Met vriendelijke groet, 

Joke Holwerda-Tesselaar 

Bijlage: Een sprookje dat vorig jaar in de Hoogeveensche Courant heeft gestaan. 
Beetje eng sprookje eigenlijk. 
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BIJLAGE 

Er was eens…Want zo beginnen alle sprookjes. 

Er was eens een vriendelijk stadje. De bewoners geloofden in naoberschap en waren 

tevreden met hun bestaan. Ook de gezondheidszorg was prima geregeld. Er was 

een mooi ziekenhuis met goede artsen en vriendelijk personeel. 

Maar op een dag stond er een grote kop in de krant: De wolf is in de buurt! 

Nog erger, het bleek om een geldwolf te gaan. Deze wolf jaagde op bezuinigingen en 

dat vriendelijke ziekenhuis was een goede prooi. 

De bewoners zagen met lede ogen aan hoe de wolf tekeerging. We moeten gaan 

praten met onze bestuurders, riepen ze. Zo kan het niet langer! 

De kapper moest het woord doen, want kappers weten altijd het beste wat er speelt. 

Ze vroegen belet aan bij de bestuurder van belangrijke zaken. Maar die was druk 

bezig met het verherverbouwen van de winkelstraat. Winkelen moet een beleving 

worden, en dat mag wat kosten. De bewoners hadden gemerkt dat de kosten voor 

het parkeren alvast waren verhoogd. 

Dan maar naar de bestuurder van héél belangrijke zaken. Maar die staarde alleen 

maar verrukt naar tekeningen van een ijsbaan plus zwembad. Wij maken ons zorgen 

over ons ziekenhuis, zei de kapper. Dat zal mij ook een zorg zijn, zei de bestuurder 

en tekende schaatsende poppetjes. 

Straks bouwen ze nog een parkeergarage, mopperde iemand die niet goed had 

opgelet. Want die garage was er al, ook al wist niemand precies waar. 

We kunnen nog naar de bestuurder van de allerbelangrijkste zaken, zei de kapper. 

En zo gezegd, zo gedaan. 

Onze kinderen kunnen hier niet meer geboren worden en als ze ziek zijn liggen ze in 

een ver, ver ziekenhuis, klaagden de mensen. De bestuurder reageerde enthousiast. 

We streven er nu net naar om de meest kindvriendelijke gemeente van het hele land 

te worden. Zoiets onbelangrijks als zorg past natuurlijk niet in het totaalbeeld, maar 

wat vinden jullie van waterpartijen en het grootste poppodium van het noorden? 

De bewoners gingen zuchtend naar huis. De kapper had zijn best gedaan. 

Gelukkig is dit maar een sprookje. 

De werkelijkheid is nog een stuk erger.  

Het bleef dan ook nog lang onrustig in het stadje. 


