
17  juli  2014 , pag.  14

winstgevend zal worden.

‘Stop, ho, doe dit niet’

OPINIE ZIEKENHUIS

Groningen gaat nog heel lang spijt houden van de keuze
voor een nieuw ziekenhuis in Scheemda. Er is geen enkele
aanleiding om te veronderstellen dat een ziekenhuis dat in
Winschoten failliet ging, op een weiland in Scheemda wel
winstgevend zal worden.

Fred den Haring

D e oplossing voor de Omme-
lander Ziekenhuis Groep
(OZG) was en is een modulair

of satellietziekenhuis; bedacht door
Alles op Stee. De bestuurders van het
UMCG en de OZG begrepen deze ge-
dachte, maar noch William Moorlag
noch Marianne Besselink, noch de
gemeenteraad van Oldambt, noch
de raad van toezicht van de OZG, met
Martin Zijlstra van de PvdA aan het
roer, wilden dit horen. Voor hen is
een ziekenhuis een gebouw met álle
functies in één en hetzelfde gebouw.

Toch is het niet moeilijk om het
nut en de noodzaak van een satel-
lietziekenhuis in te zien voor het
dunbevolkte platteland. Het gros
van het ziekenhuisbezoek speelt
zich af in de poliklinieken van de
specialismen. Daar wordt de intake
gedaan, de diagnose gesteld en het
behandelplan gemaakt. Veel onder-
zoek, zelfs een mri of ct-scan, wordt
poliklinisch verricht. Vele behandel-
plannen worden poliklinisch uitge-
voerd of met een operatie tijdens
dagbehandeling. Patiënten die ge-
opereerd moeten worden liggen ge-
middeld slechts drie dagen in een
ziekenhuisbed. De nazorg (soms ja-
renlang), wordt uitgevoerd in de po-
liklinieken.

Dus hoelang ligt een patiënt in
een ziekenhuis in Zuidbroek? Kort!
Hoe vaak komt die patiënt in een po-
likliniek in Winschoten of Delfzijl?
Vaak. Het belangrijkste voor de pati-
enten en de begeleiders is dus de be-
reikbaarheid van de poliklinieken.
En dat was nu juist de kern van die
nieuwe OZG: de poliklinieken zou-
den in de oude gebouwen midden in
Winschoten en in Delfzijl blijven.

Er is geen enkele aanleiding om te
veronderstellen dat een ziekenhuis
dat in Winschoten failliet ging, op
een weilandje in Scheemda wel
winstgevend zal worden. Wouter
Bos/KPMG Plexis concludeerde dat
de OZG noch in Winschoten, noch in
Scheemda levensvatbaar is. De toe-
komst is dus te voorspellen. Die ach-

tergestelde lening van de provincie
zal uiteindelijk geen lening zijn,
maar een gift. Want alle andere le-
ningen en schulden zullen altijd
voorrang hebben op het aflossen
van de lening aan de provincie. Die
schuld zal ook niet afgelost worden
door het UMCG, dat wijselijk heeft
besloten de OZG een aparte be-
stuursvorm te geven; zij gaan echt
niet opdraaien voor de schulden en
de exploitatietekorten in Scheemda.
De vier rode kruisjes van Wouter Bos
ten spijt heeft de PvdA-Statenfractie
van Groningen tóch gekozen voor
Scheemda. Martin Zijlstra, Marianne
Besselink, William Moorlag en Roger
van Boxtel kunnen dat nooit ont-
kennen. Maar ach; de belastingbeta-
ler of de premiebetaler draait er toch
voor op; wat kan ’t schelen in het so-
cialistische old-boys-netwerk. Ge-
lukkig hebben ze niet zo veel macht
als Stalin had, want dan zouden ze
ons ook nog verplichten massaal te
verhuizen naar Winschoten.

Een consortium bestaande uit een
bouwbedrijf, een ICT-bedrijf en een
fabrikant van medische apparatuur
was bereid het satellietziekenhuis in
Zuidbroek volledig te financieren.

Op dezelfde manier als het IBG-ge-
bouw in Groningen. Bovendien zou
het ziekenhuis in Zuidbroek ook nog
eens een nul-energieziekenhuis
worden en de facilitaire voorzienin-
gen gedeeld worden met Van der
Valk waardoor de exploitatielast in
Zuidbroek 15 procent lager zou zijn
dan in Scheemda. En het zwembad
daar zou weer exploitabel worden
met de warmteterugwinning van
het NAM-pompstation.

Dit zal nog jarenlang onderwerp
zijn van maatschappelijke onrust
omdat er steeds maar weer geld bij
moet. Het resultaat zal ook zijn: ma-
tige voorzieningen, achterstallig on-
derhoud, moeizame investeringen
in nieuwe apparatuur, specialismen
die wegvallen zodat patiënten ook
voor een polikliniekbezoek naar de
stad moeten, incidenten rond de
centrale spoedopvang. Handenwrin-
gend zal de politiek de schuld geven
aan de directie van de OZG terwijl ze
zelf deze keuze maakte. Die vier rode
kruisjes betekenden echt: stop, ho,
doe dit niet.
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