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Geachte Raad van Bestuur,  
 
Zoals bij u bekend, hebben wij op 13 februari en 20 maart jl. bijeenkomsten over 
het behoud van volwaardige ziekenhuiszorg in Hoogeveen georganiseerd. Wij 
hebben uitgebreid gesproken met inwoners uit Hoogeveen en omgeving.  
Beide bijeenkomsten hebben wij als zeer positief ervaren. Wij zijn onder de indruk 
van de betrokkenheid die er leeft onder de inwoners en de uitgesproken wens die 
zij hebben om te komen tot een constructieve samenwerking met uw organisatie.  
 
Wij hebben gemerkt dat er veel onrust en zorg is ontstaan onder de inwoners. 
Samen met het college van B&W delen wij deze zorg. Er zijn zorgen over zowel het 
proces waarlangs de ziekenhuisplannen worden ontwikkeld, alsook over de 
mogelijke inhoud van deze plannen. Dit heeft het vertrouwen in Treant ernstig 
geschaad.  
Een belangrijke oorzaak hiervan ligt in de beleving van het gebrek aan 
transparantie en de wijze waarop Treant momenteel met haar stakeholders 
communiceert.  
Wel is door de inwoners nadrukkelijk het vertrouwen uitgesproken in de 
medewerkers van Bethesda. Daarover zijn veel complimenten binnengekomen. 
 
Op basis van het ingebrachte op 13 februari en 20 maart, roepen wij u op om niet 
eenzijdig te komen met plannen voor locatieprofilering. In plaats daarvan 
verzoeken wij u dringend de dialoog te zoeken met inwoners, gemeenteraad, 
college van B&W en andere maatschappelijke partners zoals huisartsen, 
zorgverzekeraars en cliëntenorganisaties. De uitkomsten van deze dialogen moet 
een gezamenlijk beeld opleveren, dat vervolgens kan worden uitgewerkt tot een 
visie op het ziekenhuislandschap als onderdeel van een breed gedragen integrale 
visie op het zorglandschap. 
Hiervoor is het van belang dat we met elkaar vanuit een gezamenlijk startpunt 
beginnen. We willen u dan ook dringend verzoeken de huidige visie terzijde te 
schuiven en geen onomkeerbare besluiten te nemen. Alleen dan kunt u met open 
vizier het gesprek aangaan met de stakeholders. 
 
Tevens vragen wij u om transparantie te creëren door duidelijkheid te geven aan 
de inwoners van Hoogeveen, maatschappelijke partners en het gemeentebestuur. 
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Dit kunt u bijvoorbeeld doen door de informatie waarop u uw afwegingen baseert 
ter beschikking te stellen (eventueel aan een vertrouwde derde) en door mee te 
werken aan een onafhankelijke beoordeling hiervan.  
 
Daarnaast bestaat er de breed gedeelde behoefte bij de diverse stakeholders aan 
duidelijkheid over wat volwaardige ziekenhuiszorg voor Treant nu eigenlijk is. Wij 
begrijpen dat dit niet betekent dat alle zorg op alle locaties beschikbaar moet zijn. 
Maar wat betekent het dan wel? Wat betekent dit voor de ziekenhuiszorg in 
Hoogeveen? Wat is de verhouding waarop de keuzes worden gebaseerd? Welke 
concrete en objectieve informatie ligt hieronder? Opnieuw is er behoefte aan 
openheid en transparantie. 
 
Wij verzoeken u vriendelijk maar dringend ons als gemeenteraad en het college 
van B&W regelmatig te consulteren en informeren over de voortgang. 
 
Als laatste verwijzen wij u naar de bijlage. In deze bijlage vindt u vragen en acties 
die tijdens de dialoogbijeenkomst op 20 maart zijn meegegeven aan de 
gemeenteraad, met als doel deze onder de aandacht te brengen van Treant. U 
kunt dit beschouwen als een gratis advies vanuit de inwoners aan uw organisatie. 
Wij verzoeken u om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden en de 
adviezen actief te bespreken tijdens de door u georganiseerde dialoogsessies de 
komende maanden.  
 
Wij blijven ons, samen met de inwoners van Hoogeveen, actief inzetten voor het 
behoud van volwaardige ziekenhuiszorg in Hoogeveen. Wij willen dit op een 
respectvolle en constructieve wijze doen in verbinding met Treant en andere 
maatschappelijke partners. Wij vertrouwen erop dat u hier op dezelfde wijze in 
staat.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
De gemeenteraad van Hoogeveen, 
 
 
 
 
Cindy Elken     Karel Loohuis 
Griffier     Burgemeester  
 
 
 
 
Bijlage: Vragen en adviezen  
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Bijlage bij brief onder nummer 17.0011546 
 
Vragen over uw organisatie en de relatie met uw klanten 

1. Kunnen we de fusie tussen Emmen, Stadskanaal en Hoogeveen nog 
terugdraaien? 

 
2. Wat gebeurt er met Bethesda als inwoners uit de regio niet meer naar 

Emmen en Stadskanaal willen reizen, maar kiezen voor Assen en 
Zwolle?  

       Heeft u hiervoor al een risicoanalyse gemaakt? 
 
3. Bent u op de hoogte van het feit dat inwoners van Hoogeveen bij hun 

huisarts een verklaring kunnen invullen waarin ze aangeven niet naar 
Emmen te willen worden gebracht, maar bijvoorbeeld naar Assen of 
Zwolle? Wat vindt u hiervan? 

 
4. Wat gaat u ondernemen om weer een aantrekkelijke werkgever te 

worden in de regio, zodat er weer specialisten kunnen worden 
aangetrokken en behouden blijven? 

 
5. Voert u ook medewerkerstevredenheidsonderzoeken uit? Zo ja, wilt u 

de scores hiervan ook delen met de inwoners van Hoogeveen? Wij zijn 
benieuwd of de veilige cultuur die u schetst ook objectief door 
iedereen zo wordt ervaren. 

 
6. Kunt u uitleggen waarom de indruk bestaat dat niet de Raad van 

Bestuur, maar de medische staf aan het roer van Treant staat? 
 
Adviezen over de zorg 

1. Om risico’s voor patiënten te voorkomen is een IC nodig en een 
volwaardige spoedeisende hulp (ook ’s nachts en in de weekenden een 
specialist aanwezig). Wat is uw reactie? 
 

2. Leg uit wat volwaardige ziekenhuiszorg betekent en zorg dat dit 
behouden blijft in Bethesda. Laat het zorgaanbod aansluiten bij de 
vraag en neem dit mee in de plannen. Door de inwoners zijn met 
nadruk de geriater en de oogarts genoemd. Wat is uw reactie? 
 

3. Zorg voor een oogarts in Bethesda. Zolang dit nog niet is gerealiseerd, 
laat de oogartsen uit Stadskanaal ook spreekuur houden in 
Hoogeveen. Wat is uw reactie? 
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4. Mobiliteit is een groot probleem. Zet daarom in op beperking van 
reisbewegingen door patiënten. Dit kan onder andere door het 
aanbod beter aan te laten sluiten bij de vraag en artsen meer te laten 
reizen tussen de locaties. Wat is uw reactie? 

 
Adviezen over de organisatie en communicatie 

1. Zie af van de huidige plannen rondom locatieprofilering. Kom in 
dialoog tot een nieuw organisatieplan met voldoende draagvlak. Wat 
is uw reactie? 

 
2. Stel een klankbordgroep samen van bewoners, patiëntenverenigingen 

etc. Laat deze klankbordgroep zelf een ter zake deskundige adviseur 
aantrekken die hen kan helpen kritische vragen te stellen en 
informatie te objectiveren. Wat is uw reactie? 

 
3. Zet in op het herstellen van vertrouwen tussen Treant en inwoners. 

Doe dit door uit te leggen hoe en waarom besluiten tot stand komen 
en objectiveer de cijfers waarop deze besluiten zijn gebaseerd. 
Verstrek tevens informatie over bijvoorbeeld de stemverhouding in de 
Raad van Bestuur in relatie met de medische staf.  
Houd daarbij rekening met de emotie die er leeft en besteed hier ook 
aandacht aan. Wat is uw reactie? 

 
4. Stel een Raad van Toezicht samen uit mensen die binding hebben met 

deze regio. Door te weinig binding is er te weinig oog voor dat wat er 
in deze regio speelt en nodig is. Wat is uw reactie? 

 
 
  


