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De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) bracht op 16 

oktober 2019 een bezoek aan de afdelingen Interne geneeskunde en 

Spoedeisende Hulp (SEH) van Treant Zorggroep, locaties Bethesda en Refaja. 

 

Aanleiding  

Reden van dit bezoek was de (publieke en personele) aankondiging op 30 

september 2019 van een grote herstructurering van de ziekenhuiszorg door Treant 

zorggroep in de regio Stadskanaal – Emmen – Hoogeveen, met een verlies van 

500 fte. Belangrijke veranderingen in het zorgaanbod zijn onder meer de sluiting 

van verpleegafdelingen en de omzetting van de SEH Stadskanaal in januari 2020 

en de SEH in Hoogeveen in april 2020 naar een basisspoedpost. Beide locaties 

worden weekziekenhuizen met electieve klinische en poliklinische zorg voor ASA1 

1 en 2 patiënten.  

 

Doel 

De inspectie heeft tijdens dit bezoek gesprekken gevoerd met artsen, 

verpleegkundigen en afdelingshoofden van de afdelingen Interne Geneeskunde en 

SEH om na te gaan of er voldoende aandacht is voor de medewerkers in relatie tot 

het leveren van goede zorg in een periode van transitie.  

 

Bevindingen 

Ervaringen op verpleegafdelingen interne geneeskunde 

De verpleegkundigen zijn vanaf februari 2019 op de hoogte van de afschaling van 

locaties naar weekziekenhuis. Na een lange aanloopperiode start nu de periode 

van formalisering en uitvoering. De sanering van 500 fte is hard aangekomen.  

 

 

                                                
1 Classificatie volgens de American Society of Anesthesiologists 
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De verpleegkundigen geven aan dat het al langere tijd onrustig is en zij al eerder 

te maken hadden met een reorganisatie. De afdeling interne geneeskunde waar zij 

nu werken, zal sluiten. Op de locatie Refaja zijn onlangs bedden van de 

gecombineerde interne geneeskunde / longgeneeskunde gesloten en in 

afgeslankte vorm toegevoegd aan de afdeling cardiologie en neurologie. Deze 

afdeling ligt hierdoor vaak vol. Dat geldt ook voor omliggende ziekenhuizen en de 

vraag is of na de sluiting van interne geneeskunde in januari 2020 voldoende 

capaciteit voor de regio overblijft. 

Er heerst onzekerheid bij het personeel, collega’s gaan om zich heen kijken, gaan 

een opleiding doen. Anderen wachten af. De sfeer binnen het team interne 

geneeskunde is goed, de verpleegkundigen kunnen hun werk goed blijven doen. 

Wel is al een aantal collega’s vertrokken en worden werklastpoolers ingezet. De 

verpleegkundigen geven aan dat zij op langere termijn wel last zullen ervaren 

door vertrekkende collega’s. Het is soms moeilijk om met de ontwikkelingen om te 

gaan maar de verpleegkundigen blijven voor de patiëntenzorg staan. 

 

Om de kwaliteit te borgen zijn en worden nog verpleegafdelingen samengevoegd. 

De verpleegkundigen zien dit aan de ene kant ook als een verrijking, er wordt wel 

goed op gelet dat verpleegkundigen niet meteen worden ingezet bij patiënten van 

een specialisme waar zij geen of weinig ervaring mee hebben. Tijdens elke dienst 

is van elke expertise een verpleegkundige aanwezig zodat navraag gedaan kan 

worden. Ook kunnen protocollen erop nageslagen worden. Er is tevens een 

dagcoördinator aanwezig.  

Op de ene afdeling interne geneeskunde stijgt het ziekteverzuim (nog) niet, op de 

andere vindt een langzame stijging plaats. Er zijn geen zieken met burn-

outklachten. 

 

De verpleegkundigen vinden dat zij goed en tijdig over alle ontwikkelingen worden 

geïnformeerd. Het afdelingshoofd is transparant is en alle informatie vanuit de 

leiding van het ziekenhuis wordt direct teruggekoppeld naar de afdeling. 

 

Het Medisch Specialisten Collectief Treant (MSCT) heeft op stafniveau aansluiting 

bij de regiovisie. Er zijn goede informatiestructuren aanwezig en er heerst een 

sterk teamgevoel. Sommige geïnterviewde artsen vinden het onbegrijpelijk dat de 

zorgverzekeraars hebben vastgesteld dat twintig procent van de zorg moet 

verdwijnen en geven aan dat de marktwerking in de zorg is doorgeslagen. Een van 

de artsen spreekt uit dat hij soms last heeft van gewetenswroeging. Spreekuren 

zitten vol en hij twijfelt over de haalbaarheid van borging van kwaliteit binnen de 

gestelde kaders (aantallen-bezetting). Het is voor de vakgroep moeilijk dat het 

financiële kader niet helder is. De zorgverzekeraar heeft aangegeven dat de zorg 

twintig procent terug moet in volume maar hoe dat moet weet de arts niet. Hij zou 

niet weten wie hij van zijn spreekuur zou moeten schrappen.  

 

De artsen en verpleegkundigen van onder meer de afdeling interne geneeskunde 

in Hoogeveen en Stadskanaal ondervinden grote gevolgen door de 

herstructurering binnen Treant. Desondanks blijft iedereen zich inzetten voor de 

zorg. Een afdelingshoofd vraagt zich af of het mogelijk zal zijn om tot april 2020 

voldoende personeel in dienst te houden om de zorg te verlenen. 

 

De medische staf maakt zich zorgen over de continuïteit van de patiëntenzorg en 

de bedrijfsvisie van Treant Zorggroep. De motor wordt minder soepel door dit 

proces en huisartsen en ambulancediensten geven signalen af dat de 

zorgverlening moeilijk vol is te houden. 
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Ervaringen op de SEH-afdelingen 

Voor de verpleegkundigen op de SEH, Acute Zorgafdeling en de beschouwende 

afdelingen van de locaties Bethesda en Refaja is een baangarantie afgegeven voor 

een periode van twee jaar vanaf mei 2020. Er is geen boventalligheid in formatie. 

Naast de baangarantie is een gratificatie aangeboden om personeel te behouden. 

Er is één team SEH Treant dat werkt over drie locaties. Naast de hoofdlocatie 

Scheper kan men op de locatie Refaja of Bethesda werken. Positief is dat men zo 

alle collega’s leert kennen en dat kennis wordt opgedaan over ziektebeelden die 

men niet meer ziet op de eigen locatie. Op alle locaties wordt gewerkt met 

hetzelfde computersysteem en EPD, is de functiebenaming gelijkgetrokken en 

worden dezelfde verpleegkundige en medische protocollen gevolgd. 

 

Er zijn al langere tijd onvoldoende SEH-artsen. Zij rouleren over locaties en zien 

elkaar alleen bij de overdracht. Er kan niet dagelijks op elke locatie een SEH-arts 

aanwezig zijn. Er worden ook artsen via uitzendbureaus ingezet. Als de locaties 

Bethesda en Refaja weekziekenhuis worden dan veranderen de SEH-afdelingen 

daar naar spoedposten met verlengde kantoortijden. De vraag is echter of daar 

voldoende arts-assistenten voor te krijgen zijn. De SEH-artsen werken dan in 

Emmen. Op de SEH-afdelingen is het ziekteverzuim rond de 3%. Op het team van 

twintig overwegen vier collega’s van de locatie Refaja te vertrekken. 

 

Volgens afspraak met het ROAZ kent de SEH geen opnamestops, maar time-outs 

van 2 uur om de kwaliteit en doorstroming ite waarborgen. Er is een werkgroep 

ingesteld die vanaf oktober 2019 de time-outs van de SEH-afdelingen in de 

regionale ziekenhuizen volgt. Het aantal time-outs in de Treant locaties is 

regionaal gezien gemiddeld. De ziekenhuizen in de regio kijken intern en in 

regionaal verband welke maatregelen genomen kunnen worden om de time-outs 

te verminderen. In Treant wordt gekeken naar personele beschikbaarheid, 

instroom, doorstroom en uitstroom van patiënten.   

 

De zorgmanager zit samen met de medisch manager in een project dat zorgt voor 

de implementatiestructuur. Er worden prospectieve risicoanalyses uitgevoerd, 

onder meer op de personele bezettingen. 

 

De arts-assistenten overleggen voornamelijk een op een met de medisch 

specialist. De SEH-arts van de locatie Emmen wordt zelden opgeroepen. Personele 

zaken worden besproken met de SEH-arts. Er is een veilige werkomgeving. 

 

Conclusie 

De herstructurering van de ziekenhuiszorg van Treant zorggroep heeft een grote 

uitwerking op verpleegkundigen en artsen door de sluiting van verpleegafdelingen 

en de reductie van 500 fte. De inspectie is onder die omstandigheden onder de 

indruk van de vastberadenheid van de geïnterviewde artsen en verpleegkundigen 

om goede zorg te blijven leveren. De inspectie concludeert voorts dat op dit 

moment op de bezochte afdelingen zoveel mogelijk wordt gedaan om de kwaliteit 

en veiligheid van de zorg die (nog) geleverd wordt te borgen. De inspectie heeft 

op dat punt geen bijzondere risico’s gesignaleerd. 

 
                                                


