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Veel Hoogeveners zullen Frits Kap-
pers kennen van zijn tijd als leraar 
aan de Groene Driehoek. 37 jaar 
stond hij voor de klas om kennis 
over biologie, techniek, natuur- en 
scheikunde over te brengen op leer-
lingen. Anderhalf jaar geleden nam 
hij afscheid van de middelbare school 
en sindsdien focust hij zich op zijn 
eigen bedrijf Schrijverij Drenthe. Zo 
schrijft Kappers onder meer school-
boeken voor uitgeverij Malmberg. 
Daarnaast houdt de oud-leraar een 
eigen blog bij op internet, waar hij 
meermaals kritische teksten plaatst. 
Juist die blog is aanleiding voor de 
actie om Bethesda als volwaardig 
ziekenhuis voor Hoogeveen te behou-
den. Kappers vertelt: ,,Vorige week 
maandag las ik in de Hoogeveensche 

Courant over de uitgelekte toekomst-
plannen voor Bethesda. Plannen 
waarbij de Spoedeisende Hulp en 
Intensive Care in Hoogeveen verdwij-
nen. Ik heb er een nachtje over ge-
slapen en toen ik het nieuwsbericht 
dinsdagochtend nog een keer door 
m’n gedachten liet gaan, werd ik per 
seconde kwader. Uit pure boosheid 
heb ik vervolgens een blog geschre-
ven. Mijn idee was om reacties op 
mijn blog te bundelen en op te sturen 
naar de Hoogeveensche Courant en 
de gemeenteraad. In de derde reactie 
kwam al direct de vraag naar voren 
of er een mogelijkheid was om op 
internet iets te ondertekenen. Toeval-
lig heb ik pas geleden voor het eerst 
een petitie online getekend en ik ben 
terug gegaan naar die website om te 
kijken of ik zelf ook zo’n petitie kon 
aanmaken. Tien minuten later stond 
de petitie al op internet. Niet veel 
later kreeg ik reactie van de Hooge-
veensche Courant en andere media. 
Ik was in een hogesnelheidstrein 
beland. De volgende halte is wat mij 
betreft pas het eindstation. Wat dat 
eindstation is en wanneer dat plaats-
vindt, heb ik nu nog geen idee van.”

Petitie

De petitie bleek snel een groot suc-
ces. De virtuele handtekeningen 
volgen elkaar razendsnel op, terwijl 
in de Hoogeveensche Courant een 
gedrukte petitie ver-

schijnt. Vanochtend stond het aantal 
handtekeningen op bijna 8.000. Kap-
pers heeft zichzelf ten doel gesteld 
om 12.000 handtekeningen te halen 
voor donderdag 11 oktober. Dan zal 
hij de handtekeningen om 16.30 uur 
aanbieden aan burgemeester Loohuis 
in de Burgerzaal. ,,Ik had niet durven 
dromen dat ik in zo’n korte tijd zoveel 
te weeg kon brengen. Het is overwel-
digend om te zien hoe eensgezind 
Hoogeveen dezelfde kant op kijkt. 
Wat zou het prachtig zijn wanneer 
een groot deel ook 11 oktober aanwe-
zig is bij het raadhuis, waardoor we 
de overhandiging moeten verplaat-
sen naar het bordes. Dat beeld, met 
misschien honderden mensen voor 
het raadhuis, zegt meer dan 12.000 
handtekeningen. Ik ben ook erg blij 
dat burgemeester Loohuis inmid-
dels klip en klaar naar buiten heeft 
gebracht dat de gemeente ook voor 
een volwaardig Bethesda gaat. Met 
zo’n omvangrijke petitie heeft de ge-
meente in elk geval een sterk wapen 
in handen.” Voor zijn strijd tegen de 
toekomstplannen, heeft Kappers de 
afgelopen twee weken veel research 
gedaan. De plannen, afkomstig van 
de overkoepelende zorginstelling 
Zorggroep Leveste Middenveld, doet 
de oud-leraar af als 
‘misdadig’. ,,Stel 
je eens voor 
hoe de situ-
atie voor een 

jong gezin wordt, met twee werkende 
ouders en een heel ziek kind dat 
opgenomen moet worden. Dat kind 
heeft alle aandacht en begeleiding 
nodig. Als het kind dan in Emmen 
opgenomen moet worden, kun je niet 
zomaar even langs rijden. Dat een 
kind voor een zware operatie elders 
terecht moet, kan ik begrijpen, maar 
dat gaat in de meeste gevallen niet 
om weken. Het voorbereiden op zo’n 
zware operatie en de nazorg moet in 
Hoogeveen kunnen. Managers vind 
ik de moderne judassen. Die zijn niet 
in staat, of ze willen het niet, om met 
menselijke maat te rekenen. Ze zijn 
vooral gefocust op getallen om zoveel 
mogelijk winst te maken. Dat terwijl 
het Bethesda de afgelopen jaren weer 
uitgegroeide tot een winstgevende 
onderneming, na jarenlang financiële 
zorgen en dicht bij een faillissement. 
Zelfs in het jaar dat er verbouwingen 
werden gedaan en dure investerin-
gen, was er ruimschoots een positief 
saldo. Sinds Leveste het voor het 
zeggen heeft, gaat het onderuit. Dan 
denk ik: hoe kan dat? Op die vraag 
zou ik ook heel graag antwoord wil-
len zien vanuit Leveste. Afgelopen 
dinsdag las ik dat er al afdelingen 
van Hoogeveen naar Emmen zijn 
verplaatst, zoals personeelszaken. 
De mensen die vanuit Hoogeveen op 
personeelszaken werkten, moeten 
nu elke dag naar Emmen reizen. Die 
kosten drukken op Bethesda. Door 
zulke acties kun je een onderneming 
snel in de rode cijfers brengen. Dan 
zet ik toch grote vraagtekens bij het 
beleid dat gevoerd wordt.”

Realiteitszin

Kappers hakt als actievoerder niet 
enkel in op de plannen van Leveste. 
Enige realiteitszin is hem niet 
vreemd. Zo is het volgens hem niet 
meer dan logisch dat ziekenhuizen 
zich gaan specialiseren. ,,Dat is een 
ontwikkeling waaraan je niet ont-
komt en het is ook geen slechte ont-
wikkeling. Dan moet je bijvoorbeeld 
voor hartbehandeling naar Zwolle, 
voor oncologie naar Groningen en 
misschien komt er in Emmen ook 
een goed specialisme. Alleen verkijkt 
Leveste zich op het feit dat Hooge-
veen niet gericht is op Emmen. De 
Hoogevener trekt naar het noorden 
of het westen. Ik strijd voor een 
volwaardig ziekenhuis in Hoogeveen 
en voor mij houdt dat in elk geval 
in: 24 uur Spoedeisende Hulp, de 
mogelijkheid voor eenvoudigere 
operaties zoals een blindedarm-
operatie en kaakchirurgie en een 
goed beddenhuis. Met dat laat-
ste maak je het mogelijk om in 
Hoogeveen voorbereid te worden 
op zware specialistische ingrepen 
elders. Als je dit voorstel aan de 
Hoogeveners voorlegt, denk ik 
dat het merendeel ermee akkoord 
gaat. Als Leveste op korte termijn 

bekendmaakt dat dit het 
uitvoerbare plan wordt, 
zal de onrust in Hooge-
veen afnemen. De 
onrust wordt nu puur 
veroorzaakt door de 
plannen die er zijn om 
het Bethesda volledig 
uit te kleden.”
Voordat het zover is 
blijft Kappers actie 
voeren. Zo is deze 
week het comité 
Actie voor Bethesda 
opgericht. Bianca 
Behr van de SP in 
Hoogeveen kreeg 
opdracht vanuit 
haar partij om een 
dergelijk comité 
op te richten. 
Naast Behr 
en Kap-
pers 
ma-

ken ook Henry van der Veen en Rob 
Pot, op persoonlijke titel, deel uit van 
het comité. Kappers benadrukt: ,,Dat 
Bianca het comité heeft opgericht 
vanuit de SP, wil niet zeggen dat het 
een comité van de SP is. Sterker nog, 
we juichen het heel hard toe dat er 
ook mensen van andere politieke 
partijen in het comité komen. Op die 
manier laten we zien dat door alle 
politieke stromingen heen, dezelfde 
opvatting bestaat: er moet goede 
ziekenhuiszorg in Hoogeveen blijven. 
Hoogeveen is een plaats met 50.000 
inwoners en heeft een ideale ligging 
aan de A28 tussen Zwolle en Gronin-
gen in. Als er één belangrijk zieken-
huis voor Zuid-Drenthe moet komen, 
is niet Emmen de geschikte plek 
daarvoor. Emmenaren willen alleen 
hetzelfde als ons Hoogeveners. Wat 
mij betreft is het ook niet óf Hooge-
veen óf Emmen. Beide plaatsen 
beschikken al over goede ziekenhuis-
zorg en het gaat erom dat deze niet 
wordt afgebroken.”

Ziekenhuiszorg

Een van de acties van het comité 
is ‘stuur een ansichtkaart naar 
Achmea’. Zorgverzekeraar Achmea 
is nauw betrokken bij het Bethesda. 
Volgende week zaterdag zal het 
comité op de Hoofdstraat staan om 
ansichtkaarten uit te delen met een 
voorgedrukte tekst. Deze tekst roept 
Achmea op om alles in het werk te 
stellen om volwaardige ziekenhuis-
zorg voor Hoogeveen te behouden. 
De afzender van de ansichtkaart 
geeft aan dat het de activiteiten van 
Achmea voor Bethesda op de voet zal 
volgen en zwaar zal laten meewegen 
in de keuze om eind dit jaar wellicht 
voor een andere zorgverzekeraar te 
kiezen. ,,In Bethesda zit een postbus 
voor Achmea waar men de ansicht-
kaart in kan doen, maar we zullen 
ook een kraam op de Hoofdstraat 
neerzetten waar men de ansicht-
kaarten kan inleveren. Daarnaast 
willen we risicobedrijven in Hooge-
veen benaderen. Bedrijven die met 
grote machines of 
chemicaliën 
wer-

ken, waardoor er een verhoogd risico 
is op ongelukken. Al die bedrijven 
hebben goede bedrijfshulpverle-
ning, maar zijn alsnog afhankelijk 
van een volwaardig ziekenhuis in de 
omgeving. We willen die bedrijven 
bij onze lobby betrekken, want het is 
simpelweg lobbyen wat we moeten 
doen. In dit alles gaat veel tijd zitten 
en daarom kunnen we ook mensen 
gebruiken voor hand- en spandien-
sten. Om bijvoorbeeld twee uurtjes 
met ansichtkaarten langs de deuren 
te gaan. Als we daar enkele tientallen 
mensen voor kunnen vinden, kunnen 
we heel Hoogeveen bereiken.”

Het actievoeren gaat zelfs zo ver voor 
Kappers, dat hij momenteel geen 
tijd over heeft voor zijn werk om 
schoolboeken te schrijven. 24 uur per 
etmaal is hij bezig met de reddings-
actie voor Bethesda. ,,Dat is alleen 
wel op verschillende manieren. Zo 
heb ik een hond waarmee ik heerlijk 
anderhalf uur kan wandelen, om mijn 
gedachten de vrije loop te laten en 
me even nergens druk om te maken. 
Ik gun het mezelf ook om te genieten 
van kleine succesjes en de eendracht 
die Hoogeveen op dit moment toont. 
Daarvan krijg ik weer extra energie. 
Ik ben ervan overtuigd dat ik voor de 
goede zaak vecht en daardoor heb ik 
ook geen twijfels. Anderhalf jaar gele-
den, drie dagen na mijn afscheid van 
de Groene Driehoek, werd bij mijn 
vrouw borstkanker geconstateerd. 
Mijn wereld stortte in. Ik heb vijf we-
ken in doodsangst geleefd met mijn 
vrouw, totdat de chirurg vertelde dat 
de operatie geslaagd was en de tumor 
verwijderd. We hebben de beste zorg 
gehad en juist op het moment dat het 
ziekenhuis in de ban was gedaan door 
CZ voor deze behandeling. Op het 
moment dat mijn vrouw naar de OK 
werd gereden, kwam er een verpleeg-
kundige aanrennen met het nieuws 
dat Bethesda TopZorg-predicaten 
had gekregen van Menzis. Alle tien 
specialismen die onderzocht waren 
bij Bethesda kregen dat predicaat. 
In Nederland zijn er slechts twee 
ziekenhuizen die al die tien predica-
ten hebben. En dat ziekenhuis willen 
ze uitkleden? Ik vind het misdadig. 
Door hetgeen wat ik zelf heb meege-
maakt met mijn vrouw, weet ik dat 
dit ziekenhuis de moeite waard is om 
voor te vechten en dat zal ik dan ook 

doen totdat de extra tijd gespeeld 
is.”Het gevecht van Kap-

pers en medestanders 
is te volgen via www.

actievoorbethesda.nl. 
Vanaf deze website 

is het ook moge-
lijk om de petitie 
te tekenen voor 
het behoud van 
een volwaardig 
ziekenhuis in 
Hoogeveen. 
Dit kan tot 
woensdag 
10 oktober 
24.00 uur. In 
de Hooge-
veensche 
Courant is 
een papie-
ren versie 
van de bon 
te vinden. 
Deze kan 
worden 

ingeleverd 
bij de service-

balie van de 
krant aan de 

Hoofdstraat.

FRITS KAPPERS VECHT VOOR VOLWAARDIG ZIEKENHUIS IN HOOGEVEEN

‘Het plan om Bethesda uit 
te kleden is onverantwoord’

Als het aan de inwoners van Hoogeveen en omgeving ligt drijven de 
donkere wolken boven Bethesda over. Foto André Weima

Het is het gesprek van de dag in Hoogeveen: de uit-
gelekte toekomstplannen voor Ziekenhuis Bethesda. 

Zo staan de Spoedeisende Hulp en de Intensive 
Care in Hoogeveen op de tocht. Uit pure boosheid 

na de berichtgeving tikte Frits Kappers een blog op 
internet. Enkele uren later was hij plots de actielei-

der van het verzet tegen de uitkleding van Bethesda. 
,,Sinds vorige week is er enorm veel op me afgeko-

men. Ik zit in een hogesnelheidstrein waar niet meer 
uit te stappen valt. En dat wil ik ook niet, ik heb A 

gezegd en ik zal doorgaan totdat ik bij Z ben”, bena-
drukt Kappers.
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scheikunde over te brengen op leer-
lingen. Anderhalf jaar geleden nam 
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en sindsdien focust hij zich op zijn 
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lig heb ik pas geleden voor het eerst 
een petitie online getekend en ik ben 
terug gegaan naar die website om te 
kijken of ik zelf ook zo’n petitie kon 
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Ik was in een hogesnelheidstrein 
beland. De volgende halte is wat mij 
betreft pas het eindstation. Wat dat 
eindstation is en wanneer dat plaats-
vindt, heb ik nu nog geen idee van.”
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Uit pure boosheid is Frits Kappers begonnen met de actie voor 
het behoud van ziekenhuis Bethesda. Foto André Weima

Door Marcel Spijker


