
Regiohospitaal 

De PvdA Winsum is in het nieuws gekomen met de ideeën over een ‘miniziekenhuis’. Die term wekt 
wellicht enige verwarring. Laten we duidelijk zijn: wij willen geen dependance van welk ziekenhuis 
dan ook naar Winsum halen. Wat we wel willen is kwalitatief goede en laagdrempelige zorg in de 
regio van de toekomst. Kwaliteit van leven en de leefwereld van de patiënt of cliënt zijn daarbij de 
leidende uitgangspunten. 

Er spelen tal van ontwikkelingen die straks een andere zorg vragen, dan we op het ogenblik kennen. 
Die ontwikkelingen zijn: 

1. Het aantal inwoners in de regio daalt 
2. Het aantal ouderen neemt toe 
3. We willen enerzijds zelf en anderzijds moeten we, om de zorg op termijn betaalbaar te 

houden,  langer zelfstandig blijven wonen 
4. De afstand tot een ziekenhuis is in onze regio groot 

Gezien deze ontwikkelingen kunnen we niet doen of er niets aan de hand is. De zorg- en 
verpleegvraag is over vijf jaar heel anders dan op dit ogenblik. ‘Houden wat we hebben’ is geen 
oplossing. Het moet gaan om de vraag: ‘Wat hebben we straks nodig?’ 

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen willen we allemaal. Maar als dat tijdelijk even niet mogelijk  is 
omdat je een arm breekt,  je mantelzorger zijn been breekt of als de taak voor de mantelzorger 
tijdelijk even te zwaar wordt, dan is het prettig als er flexibele opvang in de buurt mogelijk is. Een 
opvang waar je een aantal nachten kunt slapen of waar je, zo lang als nodig is, zou kunnen eten. 
Langzamerhand zie je dit soort arrangementen in onze regio ontstaan.  

Voor veel mensen zal er op een gegeven ogenblik een situatie aanbreken waarin die zorg veel 
complexer wordt. In eerste instantie zal het wellicht nog lukken met opname in een zorginstelling, 
maar na verloop van tijd zal dat overgaan in steeds meer bezoeken aan het ziekenhuis en (medische) 
verpleging.  Dat is het moment dat er veel van mantelzorgers gevraagd wordt. In het algemeen vallen 
die bezoeken aan het ziekenhuis de oudere zwaar. Daar komt nog bij dat ze er meestal geen zin meer 
in hebben en het nut er niet van inzien. Het levert ook vrij weinig op en bevordert de kwaliteit van 
leven ook niet. 

Op dat moment is er behoefte aan professionals die multidisciplinair samenwerken. We denken dan 
aan een team van huisartsen, een specialist ouderengeneeskunde en medisch specialisten, maar ook 
specialistische verplegenden. Doel van dat team is een goede diagnostiek, voorkomen van 
ziekenhuisopnamen en veel onderzoeken. Allemaal zaken die niet bijdragen aan de kwaliteit van 
leven. Kijkend naar de krimpende en vergrijzende regio met een grote afstand tot ziekenhuiszorg 
maakt het noodzakelijk dat er in onze regio een dergelijke zorg ontstaat. 

Dit waren onze eerste gedachten bij een anderhalvelijnscentrum of een regiohospitaal. Die gedachte 
werd nog versterkt door een andere ontwikkeling. Veel patiënten die eigenlijk genoeg hebben aan 
huisartsenzorg, komen desondanks in een ziekenhuis terecht. Ze doen een beroep op dure 
ziekenhuiszorg, die ook nog eens de neiging heeft om de patiënt, als ie er dan toch is,  maar eens 
grondig door te lichten. Hij wordt van het ene naar het andere onderzoek gesleept. En dat terwijl 
negen op de tien patiënten, die door huisartsen naar een ziekenhuis worden verwezen,  niets 



ernstigs blijkt te mankeren, aldus de Volkskrant in een artikel van 3 november over 1,5-lijnszorg in 
Maastricht. Het blijkt dat de zorg veel goedkoper kan door niet de patiënt naar het ziekenhuis te 
sturen, maar door de specialist om advies te vragen. De specialist houdt een consult in de stadspoli 
van Maastricht en het gevolg ervan is dat veel zaken op dat niveau opgelost kunnen worden.  

Zo ontstond bij ons het idee van een regiohospitaal niet alleen voor ouderen en eventueel mensen 
met een chronische aandoening, maar ook voor inwoners van Noord-Groningen die met een tijdig 
meekijkconsult niet naar een duur ziekenhuis hoeven worden doorverwezen en voor Hoogelandsters 
die eenvoudige medische verrichtingen nodig hebben. 

In Maastricht noemen ze het een stadspoli. Wij praten liever over een regiohospitaal omdat wij de 
mogelijkheid van verpleging willen bieden. Zo komen we tot een hospitaal, waarin bedden 
beschikbaar zijn, een aantal specialismen spreekuur hebben, gediagnosticeerd en behandeld kan 
worden, kleine operaties verricht worden en ruimte is voor verpleegkundig specialisten en een 
specialist ouderengeneeskunde. De regie van ons regiohospitaal berust bij de huisartsen in de regio. 
Zij kennen immers de leefwereld van de patiënt en kunnen lokaal afstemmen met 
wijkverpleegkundigen en andere zorgaanbieders. 

 

 


