
 

 

Hoogeveen, 15 mei 2018 

Geacht mevrouw Van der Wiel, beste Carla, 

De fractie van de ChristenUnie te Hoogeveen heeft naar aanleiding van het aangekondigde besluit 

van Treant om kindergeneeskunde en verloskunde te centreren in Emmen de volgende vragen: 

1. In hoeverre speelt de tijdsdruk rond de beschikbaarheid van kinderartsen hier nu een rol? 

2. Wat is de toekomstvisie van Treant m.b.t. werving kinderartsen voor de komende jaren? 

3. Hebt u andere alternatieven onderzocht in samenwerking met regionale ziekenhuizen? 

4. Zilveren Kruis vind het een voorbarig besluit en verwijt Treant dat er geen inhoudelijke 

vergelijking is ontvangen van verschillende scenario’s. In hoeverre is Zilveren Kruis 

betrokken bij dit aangekondigde besluit? 

5. Vreest u niet dat mensen in Hoogeveen en omstreken nu juist meer gaan kiezen voor 

Assen en Zwolle in geval van noodzakelijk ziekenhuisbezoek en ziekenhuisopname? 

6. Tussen Zwolle en Emmen ontstaat een vacuüm, waarbinnen geen kindergeneeskunde en 

kraamzorg aanwezig is. Daarmee zou de aanrijtijd bij een spoedopname bij bevallingen wel 

eens te hoog kunnen worden. Vreest u niet dat, om dit ongewenste risico te vermijden, het 

aantal bevallingen in het ziekenhuis zullen stijgen en daarmee de kosten van de 

gezondheidszorg zullen stijgen? 

7. Is het geen overweging geweest om de Kindergeneeskunde en kraamzorg juist in 

Hoogeveen te concentreren vanwege de kortere afstand naar de rest van het land? En is 

daarmee dus aantrekkelijker voor toekomstige personeel. 

8. Wij hebben vernomen dat er wel investeringen gedaan in Bethesda ten behoeve van de 

kindergeneeskunde en de verloskunde. Hoe verhoudt dit zich met het aangekondigde 

besluit van sluiting? 

9. In hoeverre is het tussenvoorstel van de verloskundigen in en rond Hoogeveen serieus 

overwogen, waarbij de suggestie werd gedaan om de kinder- en kraam met minder 

kinderartsen open te houden?  Wat zijn uw argumenten geweest? 

10. De aangekondigde ontwikkeling en het voorgenomen besluit heeft consequenties voor de 

samenwerking op het gebied van Centrum Jeugd en Gezin, huisartsen, verloskundigen en 

een toekomstig kindvriendelijk beleid van de gemeente Hoogeveen. Hoe wilt u dit 

verantwoorden naar alle partners die de zorg van kinderen van nog niet geborenen tot 18 

jaar hebben? 

Wij zien met belangstelling uit naar uw reactie. 

 

Met vriendelijke groeten, namens de fractie, 

 

Wim Warrink,  

fractievoorzitter ChristenUnie Hoogeveen. 

 


