
MANIFEST ZORG IN DRENTHE

ACTUALITEIT EN POLITIEKE DISCUSSIE 

1. In Drenthe, maar ook in andere plattelandsregio’s, speelt steeds vaker de vraag hoe de zorg 
ook  in  de  toekomst  zo  goed  mogelijk  beschikbaar  en  bereikbaar  kan  blijven.  De 
demografische  ontwikkeling  in  Drenthe  (vergrijzing  plus  jonge  mensen  die  wegtrekken), 
dwingt tot nadenken over het behoud van een goed voorzieningenniveau, als onderdeel van 
leefbaarheidsvraagstukken  van  het  platteland.  Het  vraagstuk  van  de  beschikbaarheid  van 
nabije en kwalitatief goede zorg is daarvan een van de belangrijkste onderdelen. 

2. Er is echter onduidelijkheid over de vraag van wie ‘de zorg’ nu eigenlijk is. Van de mensen die 
er hun premie en belasting voor betalen, of van degenen die er werken en er hun boterham 
mee verdienen? Van het rijk of van het lokaal bestuur? Van de zorgverzekeraars of van de 
ziekenhuisbesturen? Eigenlijk weet niemand het. Maar als er belangrijke beslissingen moeten 
vallen, bijvoorbeeld of een ziekenhuis open blijft of niet, is het erg lastig dat democratische 
controle of invloed niet geregeld is.  Lokaal bestuur en de lokale politiek worden weliswaar 
geïnformeerd, maar er bestaat geen formele positie om bijvoorbeeld op democratische wijze 
te besluiten over veranderingen in vestigingsbesluiten Dat leidt tot frustratie van velen

3. Het vraagstuk over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de gehele zorg, van huisarts tot 
spoedeisende  hulp  en  van  wijkverpleegkundige  tot  verpleeghuis  wordt  momenteel 
gedomineerd door enkel de vraag welke ziekenhuizen open blijven, of waar nieuwe worden 
gebouwd.  Maar  door  de  eenzijdige  aandacht  voor  de  ziekenhuislocaties  wordt  de 
noodzakelijke vorming van een stevige eerste- en anderhalvelijnszorg onvoldoende belicht. 

4. De aandacht moet bovendien uitgaan naar samenwerking met de langdurige zorg, zoals deze 
door verpleeghuizen,  instellingen voor  gehandicaptenzorg  en de GGZ wordt  geboden.  De 
komende jaren zullen steeds minder  mensen worden opgenomen en blijven steeds meer 
mensen thuis. Zonder goede uitvalsbasis in de eerste lijn, zullen verschillende diensten en 
verschillende zorgsectoren thuis langs elkaar heen gaan functioneren, zoals we dat uit  de 
jeugdzorg helaas hebben leren kennen. Inrichtingsvraagstukken moeten dus in samenhang 
met de tweede lijn worden opgelost.

5. Naast deze discussies, is het een gegeven dat in de komende jaren de zorg over relatief 
minder budget zal gaan beschikken. Nieuwe keuzes zullen dus per definitie ook goedkopere 
keuzes moeten zijn. 

KERN PvdA & ZORG

De  PvdA  staat  pal  voor  een  toegankelijke,  betaalbare  en  goede  zorg  voor  iedereen.  

1. Zorg die dichtbij mensen is georganiseerd en die in al zijn verscheidenheid, van preventie tot  
langdurige zorg, samenhangend is georganiseerd. Waar een eerlijke verdeling van schaarse 
middelen en doelmatige besteding voorop staat en zorgverleners met plezier hun vak kunnen 
uitoefenen. De PvdA wil naar een samenleving waarin we aandacht voor elkaar hebben. Wij 
zien een samenleving voor ons met solidariteit en mededogen met de mensen die het slechter 
hebben getroffen in  het  leven.  Ook de betrokkenheid  van  het  eigen  sociale  netwerk  van 
familie en vrienden zien we als onmisbaar om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit 
van de zorg te blijven waarborgen.
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UITGANGSPUNTEN

1. Goede zorg betekent voor  Drenthe: nabije zorg. 
Eerste en anderhalvelijnszorg goed verspreid en voldoende geconcentreerd verdeeld over de 
dorpen en kleine steden van Drenthe.

2. De bewoners van Drenthe moeten kunnen meepraten over het vraagstuk van de verdeling – 
en spreiding van de zorg. 
Dat vraagt om een gezamenlijk plan van de Drentse gemeenten, waarin op hoofdlijnen wordt 
geschetst,  hoe de zorg er regionaal uit komt te zien, waar gezondheidscentra beoogd worden 
geconcentreerd  te  komen,  hoe  en  waar  deze  worden  uitgebouwd  tot  eerste-  en 
anderhalvelijnscentra.  Zij  doen dit  samen met de belangrijkste  vertegenwoordigers van de 
eerste  lijn,  te  weten de Drentse huisartsen.  Dit  plan wordt  in  de Drentse gemeenteraden 
besproken en vastgesteld. De provincie stelt zich als procesbegeleider op.

3. Nadenken over een nieuwe inrichting van de zorg moet van onderaf, vanuit de vraag van de 
cliënten gebeuren. Dus niet de vraag “hoe optimaliseer ik de zorg van mijn ziekenhuis moet 
dominant zijn, maar eerder de vraag: hoe organiseren we goede zorg in dorpen en wijken. De 
ziekenhuisvraag komt daar vervolgens uit voort, omdat hij daarop moet aansluiten. 

4. Elk  dorp  en/  of  elke  gemeente  met  een  omvang  van  18  a  20.00  inwoners,  moet  de 
beschikking  hebben  over  een  goede  anderhalve-lijnsvoorziening)  gebaseerd  op  zes 
huisartsen met hun praktijken van 3000 cliënten. De basis wordt gevormd door tandems van 
huisartsen  met  wijkverpleegkundigen,  daarnaast  collega’s  met  specialisaties.  Het  centrum 
heeft de beschikking over enkele bedden.

5. Preventie  moet  een  prominente  plaats  krijgen  in  de  gezondheidscentra  van  Drenthe.  In 
Zuidwest Drenthe zijn de bewoners ongezonder dan in de rest van Nederland als gevolg van 
zogenoemde welvaartsziekten. In deze delen van de provincie moet meer aandacht komen 
voor sociaal economische gezondheidsverschillen. Het is onacceptabel dat mensen met een 
lage opleiding en een laag inkomen in deze delen van het land 8 jaar eerder overlijden en 15 
jaar korter in gezondheid leven.

6. Over de bereikbaarheid willen we niet hoeven discussiëren: daar zijn normen en afspraken 
over. Bewoners van Drenthe moeten binnen 45 minuten op een afdeling spoedeisende hulp of 
spoedeisende verloskundige hulp terecht kunnen. 

7. Ziekenhuizen  bieden  basiszorg.  Over  de  vraag  wat  er  nu  precies  onder  basiszorg  moet 
worden verstaan, lopen de meningen uiteen. De PvdA Drenthe vindt, dat basiszorg in ieder 
geval spoedeisende hulp –met opvolging- moet bevatten alsook spoedeisende verloskundige 
hulp.
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