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1 Voorwoord door B&W gemeente Dongeradeel 

 

Op 21 mei 2012 heeft de gemeenteraad van Dongeradeel gezamenlijk een motie ingediend. 

De raad heeft gevraagd om een feitenonderzoek te laten uitvoeren naar aanleiding van de dreigende 

sluiting van de afdeling klinische verloskunde van het ziekenhuis ‘De Sionsberg’ te Dokkum. 

 

Het onderzoek moet helderheid scheppen in de feiten die spelen rond de dreigende sluiting van deze 

afdeling en de gevolgen die dat heeft voor het ziekenhuis, maar ook voor de burgers van de 

gemeente Dongeradeel en de omliggende gemeenten die aangewezen zij op ‘De Sionsberg’. 

 

Op 7 juni is aan bureau Bon opdracht gegeven om dit onderzoek uit te voeren. In het bijgaande 

rapport wordt ingegaan op de vragen die door de gemeenteraad zijn gesteld. Door het 

onderzoeksbureau zijn conclusies getrokken en aanbevelingen verstrekt. Het rapport zal in een 

openbare vergadering van de gemeente worden toegelicht. 

 

 

2 Samenvattende conclusies 

 

Conclusie 1 

Het besluit tot het beëindigen van de klinische verloskunde is op 24 november 2011 gevallen.  

 

Conclusie 2 

Het beëindigen van de klinische verloskunde is onderdeel van de sanering van het ziekenhuis. 

 

Conclusie 3 

Het besluit is genomen door de raden van bestuur en toezicht van het ziekenhuis, maar is feitelijk 

geregisseerd door DFZ-Achmea in nauwe samenwerking met de IGZ.  

 

Conclusie 4 

De haast kan verklaard worden door het dreigend faillissement, niet door kwaliteitsproblemen. 

 

Conclusie 5 

De slecht nieuws boodschap is onduidelijk en wordt steeds weer iets anders gebracht. 

 

Conclusie 6 

Er is een verkeerde volgorde gehanteerd: eerst is besloten de klinische verloskunde te beëindigen en 

daarna is aan de mensen die er verstand van hebben en er uitvoering aan moeten geven gevraagd 

mee te denken over hoe het verder moet. Dat heeft demotiverend gewerkt. 

 

Conclusie 7 

Het ziekenhuisbestuur, de IGZ en Achmea hebben niet gezamenlijk en publiekelijk gestaan voor de 

beslissing waar ze gezamenlijk toe zijn gekomen. Ze hebben verwezen naar elkaar. Dat maakte de 

boodschap en henzelf minder geloofwaardig. 

 

Conclusie 8 
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Niet de financiële nood, maar kwaliteitsproblemen zijn steeds benadrukt als reden voor het besluit. 

De korte termijnen en strakke deadlines die de IGZ stelde, moeten naar ieders beleven ook met 

acute kwaliteitsproblemen van doen hebben. Maar er zijn geen tekortkomingen in de kwaliteit van 

de zorg geconstateerd en er was geen reden op kwaliteitsgebied om acuut de klinische verloskunde 

te beëindigen. Het wordt verantwoord gevonden patiënten daar te behandelen tot mei 2013. Dan, 

16 maanden na het genomen besluit moet het hoofdzakelijk om kwaliteitsredenen stoppen. Dit heeft 

geleid tot onbegrip en ongeloof over de gebezigde haast en het op voorhand vastleggen van de 

uitkomst. 

 

 

 

Conclusie 9 

DFZ-Achmea, de IGZ, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van het ziekenhuis zijn er niet in 

geslaagd op professionele wijze te communiceren met de belanghebbenden over het slechte nieuws. 

Conclusie 10 

Er valt vooraf geen goede risico inschatting te maken over de uitkomsten van de zorg na de ingreep 

in de geboortezorg, die nu in Noordoost Friesland op stapel staat. 

 

Conclusie 11 

De vele aandacht voor de (wettelijke) planningsnorm van 45 minuten voor spoedafdelingen van 

ziekenhuizen kan waarschijnlijk weinig bijdragen aan het verbeteren van de geboortezorg.  

Er is een verband aangetoond tussen de reistijd naar het ziekenhuis en de uitkomst van de 

zwangerschap, ook bij reistijden minder dan 45 minuten. 

 

Dit lijkt tegenstrijdiger dan het is. Bij spoedopnames is het een voordeel snel in het ziekenhuis te zijn, 

maar bij de zeldzame niet te voorziene levensbedreigende problemen waar werkelijk iedere minuut 

telt valt er helaas weinig verschil meer te verwachten van reistijden rond de 45 minuten of nog iets 

meer.  

 

Conclusie 12 

Van (eerder) naar het ziekenhuis gaan om daar te bevallen alleen uit angst om niet op tijd in het 

ziekenhuis te kunnen komen, valt weinig bijdrage te verwachten aan het voorkomen van schade of 

sterfte bij baby’s rond de geboorte.  

 

Conclusie 13 

Verbetering van de uitkomsten valt te verwachten van inzet op verbetering van de geboorte zorg en 

gezondheidsbevordering vooral bij de laagste SES klassen (zwangeren in een achterstandssituatie).  

 

Conclusie 14 

Dat van de IGZ geen klinische verloskunde bedreven mag worden, wanneer het ziekenhuis geen 

erkende IC heeft, is in zijn algemeenheid niet waar. 

 

Conclusie 15 



Eiland op de wal, over het sluiten van de afdeling klinische verloskunde in het kleinste ziekenhuis van Nederland: De Sionsberg te Dokkum 

Bureau Bon  E mail :  info@BureauBon.nl 

  5 

Het ziekenhuis had zich eerder en meer aan moeten trekken van de kritiek van de IGZ op het 

kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis en de laksheid om zaken aan te pakken. 
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3 Aanbevelingen 

 

1 

Voltooi en publiceer het onderzoek van de verloskundige naar de perinatale sterfte in Noordoost 

Friesland. Organiseer en stimuleer en subsidieer deskundige en praktisch uitvoerende ondersteuning 

daarvoor. 

 

2 

Randvoorwaarde bij het beëindigen van de klinische verloskunde in Dokkum en het vervolg is het 

behoud van minimaal de goede resultaten van de geboortezorg in Noordoost Friesland gelet op de 

mogelijk lage perinatale sterfte in dit gebied. Omarm deze stelling van de voorzitter van de Raad van 

Bestuur van Nij Smellinghe. 

 

3 

Zorg voor een wetenschappelijk verantwoord onderzoek om de effecten van de veranderingen 

(volgens plan van aanpak van de verzekeraar) te meten. Wordt het vooraf eens over wat er daarvoor 

geregistreerd moet worden en ook over hoe en door wie. De registratie moet uiteraard op een 

manier die gemakkelijk te doen valt in de soms hectische praktijk van alle dag. 

 

4 

Bij zo’n evaluatie moet het vooral gaan om de uitkomsten van de zorg: sterfte en ziekte of schade en 

tevredenheid. 

 

5 

Wanneer doelmatigheid het (legitieme) belang en argument is, wees daar voortaan open over en sta 

er voor. 

 

6 

Ga voor gezamenlijke beslissingen ook gezamenlijk staan en zeg niet “het moet van de ander”.  

 

7 

Laat de mensen die bereid zijn in het belang van (hun) patiënten mee te denken en mee vorm te 

geven aan oplossingen merken, dat dit zeer gewaardeerd wordt. Niet (alleen) door het te zeggen, 

maar ook door ze goed en met voorrang te bedienen met informatie en ze waar mogelijk 

ondersteuning te bieden en werk uit handen te nemen. 

 

8 

Stel een onafhankelijk ‘oliemannetje’ aan, met als taak de communicatie en het vertrouwen tussen 

alle betrokken partijen te helpen verbeteren. 

 

9 

Wat meer denken en kijken buiten de normale paden, en verder kijken dan Noordoost Friesland kan 

helpen om aantrekkelijker oplossingen te vinden waar heel Friesland baat bij kan hebben.  

Bijvoorbeeld: een goed geoefend obstetrisch mobiel team centraal in Friesland voortkomend uit de 

poule van samenwerkende Friese gynaecologen. 

In betrekkelijk zeldzame gevallen zal er geen tijd zijn voor een zwangere in acute nood die te ver weg 

woont om per ambulance in het ziekenhuis te komen met parate gynaecologen en OK team. Dan rukt 
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het mobiele obstetrisch team gelijk met de ambulance uit en gaat alvast naar het dichtst bij de 

zwangere gelegen ziekenhuis om als OK team klaar te staan wanneer de zwangere arriveert. Dat kan 

dan ook in het gemoderniseerde Sionsberg zijn. 

 

Een opgeplust Medisch Mobiel team zou iets dergelijks kunnen in andere spoedsituaties waarin de 

aanrijtijd werkelijk kritiek is. 

Er kan dan ook anders, minder rigide aangekeken worden tegen de IC functie en de dure weinig 

uitrukkende extra ambulancepost. 

 

10 

Waak er voor dat de haast niet de weg naar betere oplossingen met meer draagvlak blokkeert. 

 

11 

Zet extra  in op verbetering van de geboorte zorg en gezondheidsbevordering bij de laagste SES 

klassen. 

 

12 

Professionals: zet fanatiek in op het voorkomen van afwijkingen van de geldende richtlijnen en 

normen bij de begeleiding en behandeling bij zwangeren. Voorkom ‘sub standaard’ begeleiding en 

behandeling. 
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4 Aanleiding en opdracht 

 

Sinds het bekend worden van het voornemen de spoedeisende hulp functie, de chirurgische 

oncologie, de cardiologie en de klinische verloskunde te beëindigen in het ziekenhuis De Sionsberg is 

er aanhoudend bezorgdheid over de voorzieningen voor patiënten, voor de werkgelegenheid en de 

wijdere economische gevolgen. Vooral het sluiten van de klinische verloskunde heeft verbazing en 

onrust gewekt. De argumenten hebben tot verwarring, kritiek en ergernis geleid en tot veel kritische 

vragen. Vragen naar het waarom. Niet begrepen is, waarom de klinische verloskunde niet als 

onmisbaar wordt gezien. Dit vanwege de afstanden en het verlies van de mogelijkheid veilig te 

bevallen in sommige plaatsen. Men vraagt zich af: “Wat is er te zeggen van de veiligheid van het 

verplaatsen van de klinische verloskunde naar Drachten en Leeuwarden?”  Vragen over welke 

kwaliteitseisen hier een reden zijn geweest en vragen over het verscherpt toezicht, ingesteld in 2011 

door de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ)  

Na een raadsbrede motie van de gemeenteraad van Dongeradeel heeft het College van 

Burgemeester en Wethouders in juni 2012 Bureau Bon de opdracht tot een onderzoek naar feiten, 

de toedracht en de inhoudelijke argumenten geven. Daarbij gaat het in hoofdzaak om de vraag wat 

de argumenten zijn  

Dank zijn we verschuldigd aan de mensen en instellingen die bereid waren uitgebreid over de gang 

van zaken te vertellen en toe wilden lichten, hoe zij zelf invulling aan de eigen verantwoordelijkheid 

hebben proberen te geven. Zij waren ook bereid aanvullende informatie na te sturen. Deze 

ontmoetingen en samenwerking waren inspirerend. 
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5 De discussie over de klinische verloskunde te Dokkum  

 

5.1  Wat is er gebeurd? 

 

 

“De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum op vrijdag 

27 mei onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen in de 

kwaliteit en resultaten van de bestuurlijke maatregelen die tot nu toe door de Raad van Bestuur 

zijn genomen om de patiëntveiligheid te verbeteren” 

 

Zo begint de publieke mededeling van de IGZ op 31 mei 2011 over het door de IGZ onder verscherpt 

toezicht stellen van het gehele ziekenhuis. Negatieve publicitaire gevolgen van deze corrigerende 

maatregel van de IGZ blijven uiteraard niet uit. Hier zegt de IGZ het vertrouwen op in de daadkracht 

van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis en dat kan niet anders gelezen worden dan dat zij geen 

vertrouwen in het bestuur zelf heeft.  

Ondanks dat opgezegde vertrouwen zal  deze zelfde Raad van Bestuur nog  9 maanden door de Raad 

van Toezicht  in functie worden gelaten. De Raad van Bestuur krijgt op 6 juni 2011 bovendien van de 

IGZ en De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ-Achmea) die gezamenlijk optreden een lastige opdracht: 

Wat er besloten wordt, brengt het bestuur van het ziekenhuis naar buiten (formeel gezien correct).  

 

In juni 2011 start ook DFZ-Achmea met de instelling van de groep ‘Friesland Voorop!’ wat zij 

bloemrijk noemt de ‘herinrichting van het zorglandschap’ met prominent de aankondiging, dat 

allereerst de geboortezorg aan de beurt is.  

Traditioneel praten of polderen zorgverzekeraars en zogenaamde veldpartijen (de instellingen en 

beroepsmensen uit de praktijk) over de organisatie, doelmatigheid en kwaliteit. Met de komst van de 

marktwerking heeft de overheid daarin geen duidelijke rol meer.  

In de onderlinge (machts)verhoudingen is de afgelopen jaren stilaan wat veranderd. Het palet van 

redelijk veel en diverse zelfstandige ziekenhuizen is in Friesland veranderd. Er is een enerzijds een  

dominante positie ontstaan van de ziekenhuiscombinatie Leeuwarden-Heerenveen onder de naam 

Zorgpartners Friesland en aan de andere uiterste kant van het palet staat De Sionsberg. In de 20 jaar 

dat de Nederlandse ziekenhuizen bezig zijn met een consolidatieslag (fuseren) is dit ziekenhuis tegen 

alle stromen in al die jaren het kleinste ziekenhuis gebleven.  

De wereld van verzekeraars is nog meer veranderd. DFZ is een volle dochter van Achmea. Achmea is 

veruit de grootse van de vier zorgverzekeraars in Nederland die er qua marktmacht toe doen. De 

combinatie DFZ-Achmea heeft in Friesland 75% van de markt in handen. Nergens bestaat in 

Nederland zo’n dominantie.  Geen zaken doen met DFZ-Achmea is geen realistische 

keuzemogelijkheid.  

 

Tussen ziekenhuizen en de inkopende verzekeraars kan daarom feitelijk geen marktwerking meer 

worden verwacht. Er is met instemming van de NMA sprake van een ‘oligopolie’, een bijna 

monopolie positie op de zorgmarkt. Die dominantie is in Friesland extremer, vergeleken met de rest 

van Nederland. 
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Op 5 september 2011 constateert de IGZ in Dokkum dat de beloofde samenwerking met een ander 

ziekenhuis niet is gerealiseerd. Vier dagen later meldt het ziekenhuis dat met een andere (fusie) 

partner de gesprekken zijn begonnen. De IGZ constateert op 14 oktober, dat er nog geen (nieuw) 

zorg beleidsplan ligt en ook nog geen schriftelijke en ondertekende afspraken over de zorg aan 

patiënten die het ziekenhuis door moet sturen naar andere ziekenhuizen. 

 

In oktober 2011 kondigt DFZ-Achmea  in haar ‘Visie document geboortezorg’ aan dat er op grotere 

schaal concentratie van verloskundige zorg plaats gaat vinden. 

 

Op 26 oktober 2012 wordt er van een bijeenkomst bij de IGZ met DFZ-Achmea en de Raden van 

Bestuur en Toezicht van het ziekenhuis vastgelegd: de intentie om De Sionsberg in principe niet te 

sluiten. 

Zij besluiten daar tot onderzoek naar kwaliteit en financiën door KPMG – Plexus. 

 

Op 8 november, dus 8 werkdagen later is hiervan al de presentatie van het concept rapport. Het 

ziekenhuis vormt samen met de afdeling ouderenzorg de Zorggroep Pasana. Vrij vertaald luidde de 

conclusie van KPMG – Plexus : Los van de ouderenzorg zou het ziekenhuis per direct technisch failliet 

zijn. Zo doorgaand sleept zij de ouderenzorg en dus de gehele Zorggroep Pasana daarin mee.  

De betekenis hiervan voor de zelfstandigheid: het ziekenhuis is overgeleverd aan degenen die haar 

(financieel) in leven wensen te houden. De ogenschijnlijk geruststellende intentie uitgesproken op 26 

oktober kon dus beter als iets onheilspellends worden gelezen. De voor het ziekenhuis vrij hopeloze 

situatie zal daar zeker al duidelijk zijn geweest en daarmee ook de onderlinge verhoudingen. Het 

ziekenhuis verkeert in ieder geval vanaf nu in volstrekte afhankelijkheid. 

 

De geboortezorg wordt door KPMG-Plexus met ongeveer € 300.000 genoemd als één van de  sterk 

verlieslatende voorzieningen. 

Net als de IGZ constateert ook KPMG-Plexus geen tekortkoming in de kwaliteit van de klinische 

verloskunde in Dokkum. Toch schrijft zij daar somberend over. Vrij vertaald is de redenering: te klein 

om uitspraken te kunnen doen. Er is genoeg staf en personeel maar op termijn kan dat veranderen. 

Er zijn geen normen voor de omvang. De afdeling klinische verloskunde is te klein om voort te 

bestaan. Feit, argument en oordeel worden hier door KPMG-Plexus in soms ongebruikelijke volgorde 

gebruikt. Met enige variatie worden andere afdelingen vergelijkbaar in concept ‘beoordeeld’. 

 

Op 10 en 18 november 2011 zitten IGZ, DFZ-Achmea en de raden van bestuur en toezicht van het 

ziekenhuis opnieuw bij elkaar.  

 

Op 23 november 2011 informeert DFZ-Achmea de IGZ over de uitgestippelde toekomst van het 

ziekenhuis:  

• Ziekenhuis zonder acute en zonder geboortezorg functie.  

• De functies die overblijven, moeten allen rendabel zijn.
1
 

                                                           
1
 De overblijvende activiteiten (dagbehandeling en polikliniek) moeten ook ingebed zijn in een 

samenwerkingsverband en uiteraard aan alle kwaliteitseisen voldoen. Voor naar schatting € 1,3 miljoen komt 

er een extra ambulancepost, omdat zonder spoedeisende hulp functie in Dokkum teveel mensen in een gebied 

wonen waar de 45 minutennorm voor de aanrij tijd niet gehaald wordt. 
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DFZ-Achmea meldt aan de IGZ, dat het ziekenhuis heeft ingestemd. De volgende dag al meldt DFZ 

aan het ziekenhuis bestuur dat de IGZ akkoord is. Op 24 november zijn daarmee de kaarten geschud. 

Op 25 november heeft de IGZ haar doel bereikt en heft het verscherpt toezicht op. De raad van 

bestuur zal in december bevestigen tegenover de verloskundigen, dat het beëindigen van de 

klinische verloskunde voorwaarde van de IGZ was voor het opheffen van het verscherpt toezicht. 

 

Conclusie 1 

Het besluit tot het beëindigen van de klinische verloskunde is op 24 november 2011 gevallen.  

 

Conclusie 2 

Het beëindigen van de klinische verloskunde is onderdeel van de sanering van het ziekenhuis. 

 

Conclusie 3 

Het besluit is genomen door de raden van bestuur en toezicht van het ziekenhuis, maar is feitelijk 

geregisseerd door DFZ-Achmea in nauwe samenwerking met de IGZ.  

 

Conclusie 4 

De haast kan verklaard worden door het dreigend faillissement, niet door kwaliteitsproblemen. 

 

Over de communicatie over een ‘zwaar’ besluit 

 

Conform de afspraak gemaakt op 6 juni 2011 moet het bestuur van het ziekenhuis nu het nieuws 

naar buiten brengen en dus het ‘slechtnieuwsgesprek’ gaan voeren. Binnenshuis gaat het om het 

gesprek met eigen personeel: de medische staf, waaronder de gynaecologen en verpleegkundigen. 

Buitenshuis gaat het om de verloskundigen en de huisartsen. Het slechtnieuwsgesprek moet ook 

gevoerd gaan worden met de (zwangere) patiënten en breder met de belanghebbende bevolking in 

de regio. Tegelijkertijd moet dit bestuur tot een fusie zien te komen en de afgesproken 

saneringsoperatie realiseren. Niet niks voor een bestuur, waarin al een half geen vertrouwen meer 

bestaat. 

 

Op 28 november staat er in het persbericht van het ziekenhuis: 

“De Sionsberg is te klein om te blijven voldoen aan alle minimale volumenormen, terwijl het 

ook financieel niet mogelijk is om op termijn alle zorgactiviteiten zelfstandig in stand te 

houden.” 

Van de maatregelen die het ziekenhuis bekend maakt is hiervan belang: 

“De geboortezorg wordt vooralsnog wel gehandhaafd, …  Onderzocht wordt hoe de 

geboortezorg in de regio op de langere termijn vormgegeven moet worden” 

 

Dit is een hoop gevende, maar wezenlijk andere boodschap dan waartoe besloten is: ziekenhuis 

zonder acute en zonder geboortezorg functie. En ook het acute financiële probleem, het dreigend 

faillissement wordt niet gebracht. Dat op termijn niet alle zorgactiviteiten zelfstandig in stand kunnen 

worden gehouden, was helemaal geen nieuws. Het is een wel erg omfloerste manier om de nood aan 

te geven. Daarmee is regel 1 van hoe een slechtnieuwsgesprek gevoerd moet worden (wees eerlijk 

en duidelijk) genegeerd. Dat betekent een valse start bij degenen die met verlies om zullen moeten 

gaan. 
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Over de termijn waarop de klinische verloskunde sluit, zijn zeer wisselende boodschappen 

afgegeven. Onmiddellijk stoppen met alle verloskundige spoedgevallen, stoppen met sommige 

operaties. Bij nader inzien konden deze instructies beter weer van tafel. De termijn van stoppen 

leidde tot onenigheid tussen partijen en schoof heen en weer. 

 

Conclusie 5 

De slechtnieuws boodschap is onduidelijk en steeds weer iets anders gebracht. 

 

De professionals van het zeer goed werkende ‘Verloskundige Samenwerkingsverband’ in Dokkum, de 

verloskundigen en gynaecologen en verpleegkundigen voelen zich verantwoordelijk voor het blijven 

aanbieden van zo goed mogelijke zorg voor hun patiënten. Zij willen meedenken en vormgeven aan 

hoe dat beter kan, wanneer zaken moeten veranderen. Nu is er zonder met hen te praten al besloten 

dat de klinische verloskunde in Dokkum moet sluiten en is zonder enige tekortkoming te vermelden 

de suggestie gewekt dat hun werk niet goed genoeg zou zijn. Daarna worden ze uitgenodigd mee te 

komen denken maar alleen binnen de hen opgelegde kaders. Dat is de omgekeerde volgorde en is 

door velen als een zeer valse start beleefd.  

Het ware beter geweest eerst (misschien al veel eerder) te vragen om mee te denken en ze open en 

eerlijk te informeren over wat het probleem is, en mede afhankelijk van de uitkomsten beslissingen 

te nemen.  

De haast is begrijpelijk wanneer een faillissement dreigt. Maar met minder haast zou een bredere 

kijk en een iets breder overleg, zoals in Friesland Voorop, wellicht betere kansen bieden op een 

goede oplossing dan het onder stoom en druk leggen van noodverbanden samen met Nij Smellinghe 

en het MCL om de klinische verloskunde in Dokkum zo snel mogelijk te kunnen sluiten. Bovendien zal 

aan dezelfde mensen gevraagd moeten worden om na het sluiten van de klinische verloskunde in 

Dokkum het bredere traject van het advies ‘Een goed begin’ vorm te geven. Iets wat DFZ-Achmea ook 

voor ogen heeft met ‘Friesland Voorop!’ Ook hier zullen de kosten voor de baat uit moeten gaan.  

 

Conclusie 6 

Er is een verkeerde volgorde gehanteerd: Eerst is besloten de klinische verloskunde te beëindigen 

en daarna is aan de mensen die er verstand van hebben en er uitvoering aan moeten geven 

gevraagd mee te denken over hoe verder moet. Dat heeft demotiverend gewerkt. 

 

Op 29 november krijgen de verloskundigen bericht, dat er geen geplande keizersneden (operatieve 

verlossing van de zwangere) meer in het ziekenhuis mogen plaatsvinden. DFZ-Achmea zegt dat het 

instructie is van de IGZ. De verloskundigen en gynaecologen vinden dit onzin. Al was het maar, omdat 

geplande operaties veel veiliger zijn, dan ongeplande. Ze zijn kwaad. De IGZ gaat niet in op een 

verzoek van de verloskundigen om een gesprek en DFZ-Achmea lukt het evenmin om een dergelijk 

gesprek in een of andere samenstelling snel gerealiseerd te krijgen. Op 30 november verwijst de raad 

van bestuur naar de IGZ en DFZ-Achmea, wanneer de vertegenwoordigster van de verloskundigen 

haar beklag doet en haar zorgen uit over de geboortezorg. Daarmee is ook regel 2 van het 

slechtnieuwsgesprek door partijen genegeerd (wees beschikbaar, luister met empathie naar de 

emoties, beantwoord vragen en geef desgewenst toelichting).  
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Er volgen vele maanden van communicatie die de ergernis en misverstanden eerder doen toenemen 

dan doen verminderen. Daarvan worden hier slechts enkele voorbeelden vermeld. In de bijlage met 

in chronologie de gebeurtenissen, documenten, feiten en standpunten kunnen er meer worden 

teruggevonden. 

 

Voorbeeld 1 

Tussen kerst 2011 en de jaarwisseling ontvangen de vele verzekerden van DFZ-Achmea een brief van 

hun verzekering. Daarin staat naast goed bedoelde uitleg en goede intenties ook de volgende zin: 

“ .. in verschillende media is de suggestie gewekt dat De Friesland verantwoordelijk is voor de 

maatregelen die nu bij de Sionsberg worden doorgevoerd. Deze berichtgeving is niet terecht en 

onjuist.” 

Dit is onjuist. De beslissing van het ziekenhuis is onder druk en geregisseerd door DFZ-Achmea tot 

stand gekomen. Die verantwoordelijkheid van DFZ-Achmea valt niet te ontkennen.
2
   

In deze brief van DFZ-Achmea verwijst zij naar de invloed van de IGZ en het Rijk. Door de manier 

waarop verdoezelt DFZ-Achmea haar eigen stevige regierol.  

“Zo geeft de Sionsberg in overleg met de inspectie besloten om een aantal afdelingen te 

sluiten ...” 

en 

“…de volume en kwaliteitseisen van het Rijk en de inspectie worden strenger. Hierdoor is 

hervorming van het ziekenhuis noodzakelijk…” 

 

Voorbeeld 2 

Op 15 januari 2012 accordeert de vertegenwoordiging van de medische staf het concept “ zorg 

beleidsplan Ziekenhuis De Sionsberg” met daarin “klinische 2e lijns verloskunde.” 

Op 16 januari 2012 wordt er een ander “zorg beleidsplan Ziekenhuis De Sionsberg” verzonden naar 

de IGZ en DFZ-Achmea zonder klinische 2e lijns verloskunde en zonder daarbij te vermelden, dat dit 

niet door de medici is geaccordeerd en een op dit punt toch geheel ander concept wel.  

De medische staf, verloskundigen en andere ontdekken dit gecreëerde ‘misverstand’ pas na 8 mei 

2012. Dan wijzen de IGZ en DFZ-Achmea subiet een plan waarin de klinische verloskunde in Dokkum 

behouden kan blijven van tafel. Het plan was onder leiding van de op 1 maart aangetreden nieuwe 

bestuurder uitgewerkt door het ziekenhuis en de verloskundigen in de gedachte, dat daar een 

mogelijkheid toe zou bestaan, mits het aan de eisen van kwaliteit zou voldoen. De uitwerking 

geschiedde nota bene in aanwezigheid van DFZ-Achmea.  

En verklaring voor dit tragisch gebeuren ontbreekt. Duidelijk is wel, dat de onderlinge verhoudingen 

en het onderlinge vertouwen zijn beschadigd.  

 

 

                                                           
2
 DFZ-Achmea had haar verzekerden ook kunnen wijzen op het feit dat alle zorgverzekeraars opdracht van de politiek 

hebben, om namens hun verzekerden zorg in te kopen en daarbij te letten op doelmatigheid en de kwaliteit. Die opdracht 

dateert uit de tijd uit het kabinet Kok II (1998-2002, van VVD, PvdA, D’66) Toen werden onder Minister Borst (D’66) de 

eerste stappen gezet van centrale budgettering van ziekenhuizen naar marktwerking. Een beleid dat alle volgende 

kabinetten (met CDA, VVD en LPF, met CDA, PvdA en CU, en met VVD, CDA en gedogende PVV) verder hebben voortgezet. 

DFZ-Achmea maakt nu serieus werk van de haar gegeven verantwoordelijkheid. DFZ-Achmea heeft haar visie op 

geboortezorg gepubliceerd en is daarover in overleg met alle partijen. En de doelmatigheid in De Sionsberg is een probleem 

dat opgelost moet worden wil De Sionsberg niet failliet gaan.  
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Conclusie 7 

Het ziekenhuisbestuur, de IGZ en Achmea hebben niet gezamenlijk en publiekelijk gestaan voor de 

beslissing, waar ze gezamenlijk toe zijn gekomen. Ze hebben verwezen naar elkaar. Dat maakte de 

boodschap en henzelf minder geloofwaardig. 

 

Conclusie 8 

Niet de financiële nood, maar kwaliteitsproblemen zijn steeds benadrukt als reden voor het 

besluit. De korte termijnen en strakke deadlines die de IGZ stelde, moeten naar ieders beleven ook 

met acute kwaliteitsproblemen van doen hebben. Maar er zijn geen tekortkomingen in de 

kwaliteit van de zorg geconstateerd en er was geen reden acuut de klinische verloskunde te 

beëindigen. Het wordt verantwoord gevonden patiënten daar te behandelen tot mei 2013. Dan, 16 

maanden na het genomen besluit, moet het om hoofdzakelijk kwaliteitsredenen stoppen. Dit heeft 

geleid tot onbegrip en ongeloof over de gebezigde haast en het op voorhand vastleggen van de 

uitkomst. 

 

Vragen waaruit ongeloof en ergernis blijken, blijven binnenkomen bij het ziekenhuis, DFZ-Achmea en 

de IGZ. De antwoorden blijven ook komen. Onderstaand een recent voorbeeld waarin de IGZ zegt 

begrip te hebben voor de emoties, maar het helpt allemaal niet meer. 

 

Mail aan actiecomité “Red de Sionsberg’ 

Friday, August 10, 2012 9:59 AM 

“Het stoppen van de (acute) klinische verloskunde in De Sionsberg is onvermijdelijk. Er wordt 

gewerkt aan een plan om de geboortezorg in de regio op een andere veilige manier in te richten. 

Een nieuw tijdperk breekt aan, wat voor u met emoties gepaard gaat. Deze emoties kan de 

inspectie begrijpen. De inspectie heeft geprobeerd u meer duidelijkheid te verschaffen in het 

proces wat gaande is en uw ergste zorgen over de gevolgen weg te nemen. 

Met vriendelijke groet, 

namens mevrouw M.J.H. Ligthart, Het Meldpunt IGZ” 

 

 Dat er nog steeds zoveel vragen met zoveel heftigheid leven is verontrustend. Zeker zo lang nadat 

het slechte nieuws op 28 november 2011 is gebracht. De onrust houdt nu al langer aan dan 42 weken 

en niets wijst op verbetering. Bij een zwangerschap wordt bij 42 weken ingegrepen en ook in dit 

communicatie proces zijn maatregelen nu nodig. Daarom is hier nadrukkelijk aandacht aan de 

communicatie besteed.  

Het gaat om goede professionals die nu mogelijk gedemotiveerd en gefrustreerd zijn geraakt. Die 

verdienen beter. Van hen hebben we nu de deskundigheid en de creativiteit hard nodig bij het 

vinden van goede oplossingen. Goede professionals zijn schaars en blijven absoluut nodig voor het 

werk in de toekomst. En het gaat om (potentiële) zwangeren en hun omgeving. Die blijven van deze 

professionals en hun oplossingen afhankelijk. Zij verdienen als consument, burger, en ook als premie- 

en belastingbetaler evenzeer een betere communicatie over deze voor ieders gevoel publieke zaak. 

Maar ook aan de kant van het bestuur van het ziekenhuis, de IGZ en Achmea zijn er frustraties en 

heerst er zorg over de weerstanden. Ook zij verdienen respect voor hun goede intenties en inzet om 
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inhoud aan hun verantwoordelijkheid vorm te geven. Ook zij hebben belang bij een betere 

communicatie. 

 

Conclusie 9 

DFZ-Achmea, de IGZ, de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van het ziekenhuis zijn er niet 

in geslaagd  op professionele wijze te communiceren met de belanghebbenden over het slechte 

nieuws. 

Over wat er verder gebeurde 

Op verzoek van DFZ-Achmea wordt in december 2011 binnen twee weken een extra ambulance 

standplaats ten Noorden van Dokkum gerealiseerd, zij het eerst nog provisorisch. 

Op 20 december 2011 stuurt de IGZ haar verslag van de periode van verscherpt toezicht. Daarin staat 

een berg kritiek op het bestuur van het ziekenhuis. Zo zou het ziekenhuis ook nog in de periode van 

verscherpt toezicht de IGZ op een aantal cruciale momenten misleidend, onvolledig, te laat en soms 

ook niet geïnformeerd hebben. Maar in oktober 2011 was open overleg mogelijk en met het besluit 

de acute zorg en andere functies te beëindigen had de Raad van Bestuur leiderschap getoond. 

Op 22 december 2011 vertelt de Raad van bestuur in gesprek met de verloskundigen, dat zonder IC 

er geen klinische verloskunde kan zijn in het ziekenhuis. Op 23 april 2012 zal de IGZ schrijven, dat 

oplossingen zonder IC wel bespreekbaar zijn, wanneer de NVOG, de vereniging van gynaecologen 

daar mee instemmen. 

Op 13 januari 2012 toonde de bevolking met een erehaag voor politici bij De Sionsberg opnieuw haar 

betrokkenheid toen een delegatie van de gemeente, provincie, alle politieke partijen uit de Tweede 

Kamer, de Inspectie voor de Volksgezondheid en Zorgverzekeraar De Friesland naar het ziekenhuis 

kwam. 

 

De voorzitter van de raad van bestuur van Nij Smellinghe, de beoogde fusiepartner schrijft mee aan 

het nieuwe zorgbeleidsplan wat van de IGZ voor 15 januari 2012 klaar moet zijn. Zoals boven eerder 

beschreven (zie voorbeeld 2) gaat er helaas op 16 januari een versie weg waar de medische staf niet 

achter staat. Zij accordeerden de versie van een dag eerder met daarin wel de klinische verloskunde  

Op 17 februari 2012 worden 20.000 handtekeningen verzameld door het actiecomité ‘Red De 

Sionsberg’ aangeboden aan de vaste Kamercommissie Volksgezondheid van de Tweede Kamer. Met 

bus(sen) vol worden de overleggen van deze commissie in Den Haag bezocht op 15 februari en 7 

maart 2012. 

 

Precies op de volgende deadline, gesteld door de IGZ, op 30 april 2012 heeft het ziekenhuis het plan 

voor de geboortezorg klaar, dat samen met het Verloskundig Samenwerkingsverband is uitgewerkt. 

Het voorziet in klinische verloskunde in Dokkum. De IGZ en DFZ-Achmea, wijzen dat subiet af. Het 

plan is in strijd is met het op 24 oktober 2011 genomen besluit en dus met de gemaakte afspraken.  

 

DFZ-Achmea start nu (11 mei 2012) een Taakgroep Geboortezorg om een plan van aanpak zonder 

klinische verloskunde in Dokkum uit te werken. Daarin gaan deel nemen onder anderen de 

gynaecologen uit Dokkum, MCL en Nij Smellinghe, de verloskundigen en Zorgbelang. Dat plan van 
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aanpak wordt op 6 juli 2012, de volgende deadline van de IGZ, naar de IGZ gezonden. Die stemt daar 

op 19 juli 2012 ‘informeel’ mee in. Begin september hebben nog niet alle meedenkende en 

meeschrijvende Taakgroep leden de definitieve versie van het plan van aanpak van DFZ-Achmea 

ontvangen. De gynaecologen en de verloskundigen hebben meegewerkt om erger te voorkomen, 

maar blijven tegen. 

 

Dat sluiting van de klinische verloskunde in Dokkum verantwoord en veilig kan concludeert DFZ-

Achmea naar haar zeggen op basis van de op 21-5-2012 door haar gehouden expertgroep 

bijeenkomst te Zwolle. Dat wordt door de aanwezige gynaecologen en verloskundigen uit Dokkum in 

alle toonaarden tegen gesproken. (zie bijlage Chronologie der gebeurtenissen en van standpunten, 

publicaties en feiten onder 21 mei 2012) 

 

Een demonstratieve stille (estafette) tocht van De Sionsberg naar het MCL in Leeuwarden geeft op 23 

mei 2012 uiting aan de zorgen voor verslechtering van de geboortezorg in Noordoost Friesland. 

In mei ontstaat een publiek debat tussen alle partijen over het door een verloskundige onderzochte 

gegeven dat de perinatale sterfte in Noordoost Friesland mogelijk lager is dan in Nederland en in 

Friesland als geheel. Deze de uitkomst maat voor kwaliteit is wellicht de belangrijkste maat voor 

kwaliteit en was tot dan niet in beeld geweest.  

Op 5 september wordt het fusiebesluit van de ziekenhuizen te Drachten en Dokkum verwacht. 

 

5.2 De kwaliteit van de zorg, toezicht door de IGZ en de klinische verloskunde 

 

5.2.1 uitkomsten van de verloskundige zorg. 

De gebruikelijke en beste manier om de kwaliteit van de verloskundige zorg of geboorte zorg te 

meten is de perinatale sterfte (baby sterfte) en maternale sterfte(moedersterfte). Door de 

uitstekende deelname door artsen en verloskundigen aan de Landelijke registratie zijn er in 

Nederland betrouwbare cijfers. De cijfers krijgen ze overzichtelijk terug per praktijk. Binnen het 

Verloskundig Samenwerkingsverband in Dokkum zijn deze bij elkaar gelegd en bekeken. Geen 

zwangere of kraamvrouw ontsnapt aan voor- en nazorg. Ook zwangeren die elders bevallen konden 

gevolgd en meegeteld worden. De perinatale sterfte is door een van de verloskundigen in Dokkum 

bekeken over meerdere jaren. Dit om toevalstreffers bij kleine aantallen zo veel als mogelijk te 

vermijden. Het resultaat is nog niet gepubliceerd maarde ruwe gegevens zijn  wel beschikbaar. 

Conclusie: de babysterfte is in absolute zin lager in Noordoost Friesland dan in Nederland. De 

provincie Friesland als geheel kent juist een hogere perinatale sterfte dan Nederland. Rond Dokkum 

lijkt het dus op eerste gezicht een gunstige enclave in een iets meer problematische omgeving. 

Wanneer de perinatale sterfte rond Dokkum werkelijk lager is, wordt het nog moeilijker te geloven, 

dat om kwaliteitsredenen een beëindiging van de klinische verloskunde nodig is. Haar onderzoek is 

echter nog niet af. Bij kleine aantallen en bij perinatale sterfte gaat het altijd om kleine aantallen, is 

een absoluut verschil in babysterfte niet voldoende om (wetenschappelijk gezien) van een verschil te 

spreken. Statistische toets is nodig om te weten of toeval ook een  verklaring kan zijn. Een definitief 

uitsluitsel is gewenst. Afronding van het onderzoek kan ook mede basis verlenen aan een goede 

evaluatie van komende veranderingen. 
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De perinatale sterfte (baby sterfte) en maternale sterfte(moedersterfte) zijn in Nederland hoger dan 

in de landen waar wij ons qua welvaart en cultuur mee willen vergelijken. De factoren, zaken die de 

kans op babysterfte vergroten, staan kort vermeld in de bijlage 1 onder ‘januari 2010’. Daar staat een 

uittreksel uit het advies ‘Een goed begin’. Onder ‘november 2011 valt te lezen over de ‘Eerste 

verkenningen van Perinatale Audit Nederland (PAN): ‘Perinatale sterfte 2010’’.  

Het advies ‘Een goed begin’ wordt in de discussie door DFZ-Achmea veelvuldig genoemd als reden 

het ‘zorglandschap’ in Friesland wat betreft de geboortezorg te veranderen. DFZ-Achmea noemt 

daarbij het verbeteren van de samenwerking, een meer verplichtend kwaliteitsbeleid en ook 

opschaling en concentratie van de tweedelijns of klinische verloskunde.  

 

Maar voor wie goed leest, is er in het advies geen woord gewijd aan opschaling en concentratie en 

zijn er ook geen argumenten in het advies voor te vinden. Alleen natuurlijk wanneer je de 

onbewezen stelling zou betrekken, dat mensen alleen in grotere organisaties goed kunnen 

samenwerken en zich aan afspraken houden, kan je in het advies een reden voor concentratie en 

schaalvergroting lezen. Gepubliceerde verschillen in uitkomsten tussen grote en kleine verloskunde 

afdelingen van ziekenhuizen rechtvaardigen ook geen structuuringreep.  

 

Daarmee is niet gezegd, dat er geen goede argumenten kunnen zijn voor concentratie en opschaling. 

Mogelijk is dat wel goed voor de doelmatigheid (minder kosten). Het kan de belasting van avond -

nacht - en weekend diensten verminderen. Mogelijk leidt het ook tot meer ervaring en uitwisseling. 

 

Het is tenminste de moeite waard serieus te (laten) bezien, wat mogelijk het Verloskundig 

Samenwerkingsverband Noordoost Friesland tot een qua samenwerking ‘winning team’ heeft 

gemaakt. Of het ook  qua uitkomst voor de geboren kinderen een winning team is weten we (nog) 

niet. Gezien de veranderingen op komst of in gang lijkt de tijd te kort. 

 

De uitkomsten in termen van perinatale sterfte (baby sterfte) en maternale sterfte(moedersterfte) in 

Dokkum zijn door de IGZ in haar toezichtbevindingen niet van aandacht voorzien. Dit voor zover viel 

na te gaan in de ter beschikking gekomen documenten. 

Moeilijker nog zijn gegevens te verkrijgen over de kinderen die wel in leven blijven maar beschadigd 

blijken na de geboorte. Ziekten en beperkingen bij kinderen en bij de moeders en ook de 

tevredenheid van patiënten over de dienstverlening, wil men bij een evaluatie aan de orde laten 

komen. Omdat de ernst en aard van schade vaak pas na jaren duidelijk wordt en de oorzaak of de 

relatie met de zorg soms lastiger is vast te stellen, vergt het ander en duurder onderzoek. 

In de beschikbare documenten van de IGZ komt de uitkomst van de huidige geboortezorg in 

Noordoost Friesland niet aan bod en evenmin de vraag welk effect op de uitkomsten verwacht mag 

worden bij het stoppen van de geboortezorg in Dokkum, het verplaatsen naar Drachten en 

Leeuwarden en het opschalen en anders inrichten van de samenwerking. 

 

Voor voorzichtigheid en enige verkenning van de risico’s zijn wel argumenten te geven: 

In “Een goed begin”, het  advies van de stuurgroep zwangerschap en geboorte  van december 2009  

staan  veel aanbevelingen op het gebied van samenwerking en tevens wil men  een snellere start van 

de behandeling wanneer er problemen dreigen. Zaken die in Dokkum grotendeels al praktijk zijn.  

 

De veranderingen die op stapel staan hebben risico’s.  
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Opschaling, fusie dwingt tot nieuwe samenwerking en slurpt jaren erg veel energie en kost vaak 

ruzies, die de patiëntenzorg er niet beter op maken.  

 

De tijd tussen het alarmeren van de ambulance die de patiënt moet gaan halen en de aankomst in 

het ziekenhuis heet de aanrijtijd. De spoedvoorzieningen in Nederlandse ziekenhuizen moeten zo 

verspreid zijn over het land dat bijna iedereen woont op een plaats waar de aanrijtijd minder dan 45 

minuten is. Het is een planningsnorm voor de spreiding van ziekenhuizen. Het is geen norm voor de 

kwaliteit die de ambulance moet leveren. Er bestaat geen recht om binnen 45 minuten in het 

ziekenhuis afgeleverd te worden. 

Het verlengen van de aanrijtijd door het sluiten van de acute zorg in Dokkum heeft risico’s. Ook 

wanneer mensen wonen op een plaats waar de planningsnorm van 45 minuten aanrijtijd naar het 

ziekenhuis gehaald kan worden, wordt voor hen de aanrijtijd naar het ziekenhuis verlengd en 

daarmee nemen de risico’s toe. Hierover valt in het genoemde advies te lezen.:  

“ In perifere gebieden is echter een probleem ontstaan rondom de bereikbaarheid en 

beschikbaarheid van acute zorg. Bijna 100.000 mensen wonen op meer dan dertig minuten 

afstand per privé-auto van een spoedeisende hulp-afdeling in een ziekenhuis. Dit betekent 

een toegenomen risico op perinatale sterfte”.  

Het toenemen van de risico’s voor het kind met het toenemen van de afstand dus aanrijtijd is 

wetenschappelijk gezien buiten discussie. Perinatale sterfte gaat over kleine getallen. Er speelt een 

discussie in hoeverre een eerder herkennen van problemen of risico’s het risico van een onverwacht 

acuut transport kan ondervangen. Deels zal dat kunnen. Maar dat probleem is nooit geheel op te 

lossen met een betere screening . Of het nieuwe veel grotere samenwerkingsverband de hoop op 

een vroegere herkenning van problemen op komst, waar kan maken moet nog blijken.  

Er zijn overigens geen goede aanwijzingen, dat het aan een goede screening ontbrak in Dokkum. De 

mogelijk relatief goede uitkomsten wijzen er niet op dat het wel tijdig onderkennen van risico’s daar 

een probleem was. De 1
e
 verkenningen van Perinatale Audit Nederland (PAN): ‘Perinatale sterfte 

2010’ (november 2011) gaat over het onderzoek naar de toedracht bij gevallen van babysterfte. Een 

conclusie is, dat er juist onvoldoende inzicht bestaat in transportproblemen. 

 

Conclusie 10 

Er valt vooraf geen goede risico inschatting te maken over de uitkomsten van de zorg na de ingreep 

in de geboortezorg, die nu in Noordoost Friesland op stapel staat. 

 

 

 De IGZ en DFZ-Achmea hebben zo’n risico inschatting niet, maar achten de concentratie om 

kwaliteitsredenen noodzakelijk en in ieder geval beter, dan voortzetting van de geboortezorg in 

Dokkum.  De gynaecologen en verloskundigen in Dokkum delen die mening niet.  

 

Voor de Raad van Bestuur van Nij Smellinghe is behoud van de goede uitkomsten in Noordoost 

Friesland een randvoorwaarde voor de hele operatie. Het valt te hopen dat deze randvoorwaarde 

alom waardering krijgt en gerealiseerd gaat worden. Goed onderzoek  en dus geld is nodig, om dat 

ook betrouwbaar onafhankelijk vast te kunnen stellen. Maar daar kan de zorg in Nederland heel veel 

aan hebben.  
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Bij grote veranderingen dient een zorgaanbieder een prospectieve (voorspellende) risicoanalyse te 

leveren, dus vooraf. Bekeken kan worden of het hier toch wel mogelijk is de effecten op de baby 

sterfte en moeder sterfte te voren in te schatten. Minstens zou duidelijk moeten zijn, voor de nieuwe 

werkwijzen starten, hoe deze effecten gemeten gaan worden. Het effect van langere aanrij- tijden 

van de ambulances b.v.. 

 

Het slechter bereikbaar worden van het ziekenhuis betekent, dat op de wal een situatie ontstaat die 

vergelijkbaar is met die op de eilanden.  Een langere aanrijtijd bij een onvoorzien acute situatie bij 

een zwangere kan als gevolg krijgen, dat meer vrouwen al dan niet op advies van hun verloskundige 

of gynaecoloog niet meer thuis willen of mogen bevallen en dat ze ook gaan kiezen voor een vroeg 

vertrek van huis naar het ziekenhuis. Een situatie die op de Waddeneilanden ook voor komt. 

 

Dat vroeg willen vertrekken is begrijpelijk, maar misschien vaak onnodig. Veruit de meeste levens 

bedreigende problemen en baby sterfte treden op, bij de zwangere die al opgenomen is in het 

ziekenhuis. Plotselinge levensbedreigende problemen tijdens de zwangerschap die thuis optreden en 

waarbij alleen bijzonder snel ingrijpen reddend kan zijn, zijn veel zeldzamer. In zo’n situatie, 

bijvoorbeeld  die van een loslatende moederkoek,  is er meestal maar heel weinig tijd,  enkele 

minuten. Zo weinig dat redding voor de meesten niet zal zijn weggelegd. Maar weinig mensen 

hebben in die situatie dan het geluk echt vlakbij een beschikbare ambulance en vlakbij het ziekenhuis 

te zijn. De 45 minuten aanrijtijd is voor dit probleem minder van belang, want 45 minuten is dan 

doorgaans ver buiten de tijd dat er kans op redding voor het kind is. 

 

Conclusie 11 

De vele aandacht voor de planningsnorm van 45 minuten voor spoedafdelingen van ziekenhuizen 

kan waarschijnlijk weinig bijdragen aan het verbeteren van de geboortezorg.  

Er is een verband aangetoond tussen de reistijd naar het ziekenhuis en de uitkomst van de 

zwangerschap. 

 

Dit lijkt tegenstrijdiger dan het is. Bij spoedopnames is het een voordeel snel in het ziekenhuis te zijn, 

maar bij de zeldzame niet te voorziene levensbedreigende problemen waar werkelijk iedere minuut 

telt valt er helaas weinig verschil meer te verwachten van reistijden rond de 45 minuten of nog iets 

meer.  

 

Of nu de groep vrouwen die straks extra in het ziekenhuis gaan bevallen het aantal gevallen van 

sterfte onder baby’s of andere ernstige problemen zal doen afnemen of juist door de medicalisering 

zal doen toenemen is een vraag.  

 

Conclusie 12 

Van (eerder) naar het ziekenhuis gaan om daar te bevallen alleen uit angst om niet op tijd in het 

ziekenhuis te kunnen komen, valt weinig bijdrage te verwachten aan het voorkomen van schade of 

sterfte bij baby’s rond de geboorte.  

 

In het genoemde advies stuurgroep zwangerschap en geboorte  wordt een lans gebroken voor de 

extra aandacht en dus begeleiding die nodig is voor de groep met de laagste sociaal economische 

status (SES). SES wordt afgemeten aan inkomen, opleiding en beroepsuitoefening. De laagste SES 
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klasse is de groep waarbij zeer veel belangrijke risico’s op baby sterfte samenkomen. Deze groep is in 

Noordoost Friesland oververtegenwoordigd. Wat zal op deze groep het effect van een grotere 

afstand tot het ziekenhuis zijn? Factoren die  aan de zwangere gebonden zijn (bijvoorbeeld later hulp 

zoeken, niet tijdig herkennen van bedreigende symptomen, ongevoeligheid voor advies t.a.v. het 

veranderen van ongezonde gewoonten) zijn van groot belang en zouden wel eens negatief kunnen 

worden beïnvloed door het op veel grotere afstand raken van de klinische verloskunde. 

 

Conclusie 13 

Verbetering van de uitkomsten valt te verwachten van inzet op verbetering van de geboorte zorg 

en gezondheidsbevordering bij de laagste SES klassen.  

 

De kwaliteit van de huidige geboortezorg in Noordoost Friesland is door de IGZ niet aangevoerd als 

argument voor de veranderingen waaronder het sluiten van de klinische verloskunde in Dokkum. Dat 

zou ook niet goed te beargumenteren zijn. De argumenten op kwaliteitgebied lagen in de toekomst. 

De vraag of de voorgenomen maatregelen werkelijk tot betere uitkomsten leiden, is moeilijk te 

voorzien en zal afhangen van het feit of de nieuwe werkwijze werkelijk veel nieuwer zal zijn en ook 

werkelijk veel winst zal opleveren. Zoveel, dat dit opweegt tegen de al bekende risico’s van verlengde 

aanrijtijden en van fusies. Een goede wetenschappelijk verantwoorde evaluatie, waarvan de opzet en 

bijbehorende registratie aan de start al geregeld is, zou partijen sieren. Het zou op constructieve 

wijze aan het verbeteren van de geboortezorg bij kunnen dragen 

 

5.2.2  voorwaarden voor van verantwoorde zorg.  

Behalve over de uitkomsten, de hardere gegevens over kwaliteit, valt iets te zeggen en te regelen 

over voorwaarden zoals een goede opleiding, ervaring en goede, schone, veilige werkomgeving. 

Zaken die redelijkerwijs bijdragen aan een goede uitkomst. Bij goede voorwaarden is het niet gezegd, 

dat de uitkomsten goed zullen zijn en omgekeerd. Er kunnen soms prima prestaties geleverd worden 

door mensen, ondanks de beroerde voorwaarden. Uitkomsten van zorg meten is vaak moeilijker, 

duurder en vergt vaak een grotere deskundigheid, dan het vaststellen van de aan of afwezigheid van 

voorwaarden. Bij richtlijnen en bij toetsing van de kwaliteit gaat het (uit armoede of praktische 

mogelijkheid) zelden over uitkomsten en is het altijd zaak kritisch te kijken naar dit verschil tussen 

voorwaarden voor verantwoorde zorg en kwaliteit van de zorg.  

Overigens heeft het kijken naar voorwaarden een wettelijke basis in de kwaliteitswet 

zorginstellingen: de plicht om verantwoorde zorg aan te bieden. “De zorgaanbieder organiseert de 

zorgverlening zodanig ………. , dat een en ander leidt of redelijkerwijs moet leiden tot verantwoorde 

zorg.”  

 

Het niet volgen van richtlijnen mag, maar moet kunnen worden uitgelegd. Dus afwijkingen van de 

richtlijn, de norm van de beroepsgroep moet verantwoord kunnen worden. Afwijken moet in alle 

opzichten een verantwoord “experiment” zijn. Liefst natuurlijk wordt het verantwoord door aan te 

tonen dat de resultaten beter zijn, dan bij de standaard behandeling. Dat is ook de basis van 

vernieuwing in de zorg: het anders doen en daarbij bewijzen dat de nieuwe werkwijze beter is, dan 

de oude manier. Daarna zal dan logischer wijze voortschrijdend inzicht ontstaan en zal de richtlijn, de 

norm aangepast moeten worden. Zo komt er een nieuwe norm tot stand. 

Voor het aantal bevallingen nodig om een goed geboortecentrum het hebben is (nog) geen norm. 

Voor concentratie is vooralsnog onvoldoende bewijs, dat die het probleem van de te hoge perinatale 
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sterfte helpt oplossen. Er is dus weinig reden voor grote haast. Haast is er wel geboden bij het 

implementeren van de adviezen die wel in het advies ‘een goed begin’ staan: werk volgens de 

standaarden en richtlijnen en werk nog beter samen, wees alert en handel eerder wanneer 

problemen dreigen. En bevorder kennis en inzicht bij de zwangeren en bevorder hun gezondheid en 

welzijn in alle opzichten. Het dreigt onder te sneeuwen in de discussie over het ziekenhuis. 

 

5.2.3 richtlijnen van beroepsgroepen 

De IGZ toetst de kwaliteit van de zorg aan de hand van wettelijke voorschriften en zogenaamde 

veldnormen. De veldnormen zijn normen voor de kwaliteit van de zorg die zijn vastgelegd door of 

met instemming van de betrokken beroepsgroep(en). In geval van de afdeling verloskunde van het 

ziekenhuis gaat het dus vooral om de eisen die de NVOG, de beroepsgroep van de gynaecologen 

heeft vastgelegd. Kijkend naar structurele zaken is er geen correspondentie van de IGZ bekend, 

waarin is vastgesteld bij de verloskunde in Dokkum dat structureel niet wordt voldaan aan de norm. 

    

Er is wel een norm in discussie, omdat daaraan in Dokkum niet kan worden voldaan: de aanwezigheid 

van een IC in het ziekenhuis.  

Er zijn meerdere ziekenhuizen in Nederland waar operaties plaats vinden in de lagere risico klassen 

en waar geen IC in huis is. Zij hebben dan afspraken met een IC afdeling van een naburig ziekenhuis 

en brengen in het geval dat zoiets toch onvoorzien nodig is de patiënt per (soms speciale) ambulance 

naar deze IC afdeling. Het zelfde gebeurt met de pasgeborene. Zo nodig wordt de pasgeborene naar 

een IC voor pasgeborene vervoerd, een NICU waarvan er maar een paar zijn in Nederland. 

Bijvoorbeeld in het UMCG. Dergelijk vervoer gaat ook zo nodig met een gespecialiseerde ambulance.  

De eis van een IC zal, indien de zaken goed geregeld zijn en de instemming hebben van de vereniging 

van gynaecologen, niet door de IGZ volgehouden worden. (zie brief IGZ van 23 april 2012 aan het 

ziekenhuis) 

 

Om de behoefte aan zorg op een IC te voorkomen voert het ziekenhuis al een strikt selectiebeleid. 

Alle zwangeren met een verhoogde kans een IC opname nodig te hebben, worden naar andere 

ziekenhuizen verwezen. Het aantal keren, dat er behoefte is ontstaan aan IC zorg, is op minder dan 

de vingers van één hand te tellen. Het betreft dan de situatie na de geboorte van het kind en zo 

nodig vindt na stabilisatie transport van de moeder naar een ander ziekenhuis plaats. Daardoor 

hebben zich op dit front geen problemen voorgedaan en zien de artsen in Dokkum er geen reden in 

de verloskunde in zijn geheel te staken. Dit omdat de andere ziekenhuizen verderaf zijn gelegen en 

de langere aanrijtijd een ingeschat hoger risico gaat vormen voor zowel moeder als kind. Uit de 

beschikbare correspondentie van de IGZ zijn hier geen redenen geconstateerd om in te grijpen. Aan 

de IGZ wordt wel toegedicht, dat het ontbreken van een IC voor haar mede reden is geweest te eisen 

dat de verloskundige activiteiten in het ziekenhuis zouden worden beëindigd. In ieder geval heeft 

DFZ-Achmea dat standpunt met verwijzing naar de IGZ. Van de IGZ bestaat een brief aan het 

ziekenhuis waarin de mogelijkheid van een andere oplossing dan een IC in overleg met de NVOG 

bespreekbaar is. 

 

Conclusie 14 

Dat van de IGZ geen klinische verloskunde bedreven mag worden, wanneer het ziekenhuis geen 

erkende IC heeft is in zijn algemeenheid niet waar. 
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5.2.4 prestatie indicatoren 

Een indicator meet doorgaans geen kwaliteit, maar kan je wel op het spoor brengen van 

kwaliteitsproblemen. Tijdens de jaargesprekken bespreekt de IGZ die prestatie-indicatoren, waarop 

het ziekenhuis scoort bij de laagste of juist bij de hoogste 10% scores van Nederlandse ziekenhuizen. 

Die belangstelling naar de uitersten van het spectrum in Nederlandse ziekenhuizen dient om te 

bezien of misschien sprake is van een leerzame ‘beste praktijk’ die als voorbeeld kan dienen voor 

andere ziekenhuizen, of dat er misschien juist sprake is van een gevaarlijke praktijk. De scores per 

ziekenhuis en de bevindingen van de IGZ worden jaarlijks gepubliceerd en zijn op het web te vinden. 

In dit kader heeft de IGZ tijdens de jaargesprekken sinds 2010 bij het ziekenhuis navraag gedaan naar 

de verklaringen voor het feit dat het percentage keizersneden in het ziekenhuis behoort tot de 

bovenste 10% van de Nederlandse ziekenhuizen. Na de verkregen uitleg zijn geen maatregelen 

gevolgd en de IGZ volgt de langzame daling van deze hoge score.  

De beroepsgroep in Nederland en dus ook de IGZ kijkt kritisch naar de indicaties voor keizersneden, 

omdat het van belang wordt gevonden onnodige medische ingrepen (zoals deze operatie) te 

vermijden. Dit beleid kan niet los gezien worden van het feit, dat Nederland in vergelijking met 

andere landen, waarmee wij onze zorg liefst vergelijken, minder keizersneden kent. Veel van deze 

landen met een veel hoger percentage keizersneden scoren veel beter dan Nederland, waar het gaat 

om de babysterfte rond de geboorte (perinatale sterfte). Dat meer of minder keizersneden beter zou 

zijn voor de uitkomsten van de zorg, uitgedrukt in perinatale sterfte (baby sterfte) of maternale 

sterfte(moedersterfte), kan niet worden onderbouwd. Het kan redelijkerwijs ook geen argument 

vormen voor sluiting of voortzetting van de verloskunde in Dokkum. Een dergelijk argument is ook 

niet door de IGZ genoemd voor zover bekend, hoewel DFZ-Achmea anders suggereert. 

 

5.2.5  Het “in control zijn”  van de leiding van het ziekenhuis, wat betreft de kwaliteit van zorg 

Op kwaliteitsgebied moet het ziekenhuis tonen zelf zicht op de kwaliteit en de risico’s te hebben en 

de risico’s ook goed te beheersen. Dat kan door te laten zien, dat de kwaliteitsproblemen in het 

ziekenhuis in kaart zijn gebracht en effectief worden aangepakt.  

Een organisatie die voortdurend probeert te verbeteren, is ook altijd op zoek naar te verbeteren 

zaken en ziet dus genoeg problemen en verbetermogelijkheden. Men laat zien de eigen grenzen en 

beperkingen te kennen. Het is daarom niet vreemd, dat jarenlang gebrekkig melden van incidenten 

en calamiteiten bij de IGZ bij heeft gedragen aan wantrouwen. Er lijkt immers een belangrijke bron 

voor de herkenning van risico’s bijna afwezig. Het geen haast maken met het opheffen van 

tekortkomingen op kwaliteitsgebied bij de afdeling cardiologie en de SEH (spoedeisende hulp) wekt 

de indruk, dat de prioriteiten elders en dus verkeerd liggen. Dat kan de toezichthouder in de 

verleiding brengen om een schok te veroorzaken.  

 

Conclusie 15 

Het ziekenhuis had zich eerder en meer aan moeten trekken van de kritiek van de IGZ op het 

kwaliteitsbeleid van het ziekenhuis en de laksheid om zaken aan te pakken. 

 

5.2.6 verscherpt toezicht en de weg van het uiteindelijke effect op de klinische verloskunde 

De afdeling verloskunde heeft blijkens de correspondentie van de IGZ zelf geen aanleiding gegeven 

tot het instellen van verscherpt toezicht. Er worden bij de redenen om het verscherpt toezicht in te 

stellen door de IGZ geen tekortkomingen van de afdeling genoemd en aangenomen moet worden 

dat deze ook niet zijn geconstateerd. De redenen voor het verscherpt toezicht waren gelegen in de 
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tekortkomingen in de voorwaarden voor verantwoorde zorg geconstateerd op de afdelingen 

cardiologie en de SEH. Het bestuur en de medische staf hebben die zaken onvoldoende alert in de 

gaten gehouden en men was traag met verbeteren.  

Ook de bestuurder is hier onvoldoende gecontroleerd door de raad van toezicht. 

Bij de reden verscherpt toezicht in te stellen, speelt nadrukkelijk zwaar mee het feit dat het 

ziekenhuis, vertegenwoordigd door de raad van bestuur, onvoldoende verbetering in situaties had 

bewerkstelligd. De maatregelen die de raad van bestuur wel had genomen waren onduidelijk, 

onvoldoende en /of te laat. Dit leverde een gebrek aan vertrouwen op in de leiding van het 

ziekenhuis. En dat is een reden om niet alleen de afdelingen met tekortkomingen, maar het gehele 

ziekenhuis onder verscherpt toezicht te stellen. En zo is het hier gebeurd. 

De IGZ neemt daarbij tevens een aantal beleidszaken mee als argument. Zaken die een nog iets 

‘dunnere’ relatie hebben met gevolgen voor patiënt, maar die de IGZ wel zorgen baren. Het zijn geen 

zaken die gemakkelijk als een hoog of zeer hoog actueel risico voor de patiëntveiligheid kunnen 

worden gezien. En dat is voor het instellen van verscherpt toezicht wel nodig. De IGZ benoemt een 

paar onderwerpen, waar zij eerder kritiek op heeft geuit en ook daar is kennelijk onvoldoende 

bevredigend op gereageerd: inwerkprogramma’s voor waarnemend medisch specialisten, 

calamiteitenmeldingen en borging van indicatorenuitkomsten op het gebied van volumina 

(zorgbeleidsplan). Het zijn wel vaker en in meer ziekenhuizen voorkomende euvels, waar de IGZ 

doorgaans met minder zwaar geschut op af gaat.  

 

 De discussie binnen het ziekenhuis en met de IGZ over waar de grenzen liggen, waar het ziekenhuis 

zich speciaal op wil toeleggen, is een lange. De discussie en het denken er over is in het kleinste 

ziekenhuis van Nederland tot 2011 geremd door de vruchteloze zoektocht naar partners in de 

ziekenhuiszorg. De IGZ heeft hier het verscherpt toezicht gebruikt als mogelijkheid om haar 

ongenoegen aan te geven over de vorderingen en over het gebrek aan duidelijkheid, of misschien 

moet gezegd worden gebrek aan slagkracht. 

 

Het verscherpt toezicht zelf is een door de IGZ zelf uitgevonden maatregel die zij actief openbaar 

maakt met vermelding van de naam van de instelling en het rapport wat er aan ten grondslag ligt. 

Prof. mr. J.H. Hubben vraagt zich in zijn artikel in het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 
3
 af, of het 

actief openbaar maken van de naam van instellingen die onder verscherpt toezicht zijn geplaatst wel 

geoorloofd is. Verscherpt toezicht is helemaal geen in de wet voorziene handhavingmaatregel. 

Andere maatregelen zoals een boete, bevel, aanwijzing door de Minister, of het indienen van een 

tuchtklacht hebben wel een eigen wettelijke basis. Verscherpt toezicht krijg je als mededeling. 

Eigenlijk is het een beleidsvoornemen. De IGZ heeft, zo zou je kunnen zeggen, bijzondere 

belangstelling voor je en gaat tijdelijk anders toezicht houden. Het is geen besluit in de zin van de 

algemene wet bestuursrecht en daarom is er ook geen bezwaar en beroep tegen mogelijk. Dit zegt 

althans de IGZ zelf in haar brieven. Prof Hubben  roept de vraag op, hoe het dan is gesteld met de 

rechtsbescherming bij de praktijk van het verscherpt toezicht. Dat doet hij vanwege de publiciteit die 

de IGZ (welbewust) genereert en gelet op de procedure die aan verscherpt toezicht vooraf gaat. Een 

toetsing door de rechter ontbreekt daarin als mogelijkheid. Citaat van prof Hubben:  

“In het IGZ Handhavingskader schrijft de IGZ , dat actieve openbaarmaking van verscherpt 

toezicht niet plaats vindt met het doel van naming and shaming maar vanwege de 

                                                           
3
 
3
 Prof. mr. J.H. Hubben: De IGZ: van stille kracht naar publieke waakhond, Tijdschrift voor Gezondheidsrecht 2012 (36) 2 
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transparantie, terwijl in hetzelfde document die actieve openbaarmaking in de 

handhavingscyclus wordt gerangschikt onder ‘corrigerende maatregelen’ “ 

Met publicatie ontstaan vaak schadelijke gevolgen voor het vertrouwen van patiënten, eigen 

personeel en potentiële sollicitanten, verzekeraars, banken etc. Hubben eindigt met: 

“Vanwege het ingrijpend karakter van openbaarmaking bij verscherpt toezicht dient te 

worden voorzien in een behoorlijke vorm van rechtsbescherming, namelijk bezwaar en 

beroep. Vanwege de rechtszekerheid verdient een bijzondere wettelijke grondslag voor 

verscherpt toezicht de voorkeur.” 

De IGZ heeft (bij gebrek aan wettelijke regeling) zelf de maximumperiode bepaald voor het 

verscherpt toezicht: een half jaar. Daarna zou zij, indien de problemen onvoldoende opgelost zijn, 

over kunnen schakelen op wel in de wet geregelde maatregelen, zoals het aan de Minister 

voorstellen van een aanwijzing. Daarop kan dan wel een toetsing door de rechter plaats vinden. 

Zover is het in Dokkum niet gekomen. Alle andere keren, dat ergens verscherpt toezicht werd 

ingesteld, kwam het evenmin tot een oordeel van de rechter over deze werkwijze van de IGZ. 

 

Het ziekenhuis heeft naar kennelijke tevredenheid van de IGZ maatregelen genomen, waaronder het  

opnieuw formuleren van de uit te oefenen functies. Het eindrapport van de IGZ over het verscherpt 

toezicht draagt vast niet voor niets als titel: 

“Afbakening zorgaanbod noodzaak voor verantwoorde zorg in De Sionsberg” 

Ter verklaring dat het verscherpt toezicht op 25 november kon worden opgeheven schrijft de IGZ in 

haar rapport:  

“Het nieuwe beleidsplan of productportfolio voorziet in het op termijn beëindigen van de 

functie klinische verloskunde”. 

De tekortkomingen bij de SEH en cardiologie in de voorwaarde voor verantwoorde patiënten zorg 

zijn dus aanleiding geweest voor de IGZ om een nieuw beleid te eisen van het ziekenhuis, waaruit 

een aantal in haar ogen risicovolle functies waaronder de acute zorg en de verloskunde moesten 

verdwijnen. Om DFZ-Achmea te citeren uit het geaccordeerde verslag van het interview voor dit 

rapport: 

“Het vervolg  van de zaak is, dat wij een nieuw profiel voor de Sionsberg vastgesteld hebben 

en daar zit geen klinische verloskunde in.” 

 

 

5.3 de geldende patiënten rechten, bevoegdheden, verantwoordelijkheden van partijen en 

procedures  

Het recht op zorg van verantwoord niveau zoals vastgelegd in de kwaliteitswet regelt de 

verplichtingen van de zorgaanbieder. Maar het verplicht een zorgaanbieder niet om ergens zich te 

vestigen of gevestigd te houden en zorg aan te bieden. Het is ook niet verboden om ergens mee op 

te houden of helemaal met het aanbieden van zorg op te houden. Cru gezegd: geen zorg hoeft aan 

geen eisen te voldoen. Dus wanneer ergens geen zorg wordt geboden, is een zorgaanbieder daarop 

niet zomaar aan te spreken. Wanneer er al een (lopende) een behandel relatie is, is de zorgaanbieder 

wel verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg en komt daar pas van af na een behoorlijke 

overdracht aan een ander. Wat betreft de geboortezorg: wanneer het ziekenhuis er mee stopt en de 

overdracht regelt is daar weinig tegen in te brengen. Wanneer daarmee niet langer een  mogelijkheid 

om veilig thuis te bevallen bestaat, valt ook dat zorgaanbod weg. Onveilige zorg mag uiteraard niet 

aangeboden worden. De situatie dat een zwangere daar wel recht op heeft, stuit dan op een gebrek 
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aan aanbod En wat er niet is, ook al is dat gebrek mede ontstaan door eigen toedoen, kan een 

zorgverzekeraar niet inkopen. Blijft over de beleidsvrijheid van de overheid die wel te waken heeft 

over onze gezondheid en dus een verantwoordelijkheid houdt voor een deugdelijke 

gezondheidszorg, inclusief een behoorlijke spreiding van voorzieningen. Geheel los van de vraag of 

de markt wel werkt, is het uiteindelijk een politieke vraag welke zorg minimaal moet worden 

aangeboden voor een behoorlijk functioneren van de gezondheidszorg. Niet anders dan de politieke 

verantwoordelijkheid voor de verschillen in uitkomsten van gezondheidszorg, verschillend per 

bevolkingsgroep en verschillend per gebied. Juist die laatste zaken spelen een belangrijke rol bij 

geboortezorg. De uitkomsten van geboortezorg worden in hoge mate beïnvloed door 

maatschappelijke factoren.  

 

mr. G.R.J. de Groot, advocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te Den Haag trad op als 

adviseur in de expertgroep op uitnodiging van DFZ-Achmea. Hij stelde: “En ook van een 

zorgverzekeraar kan niet worden geëist dat zij zelf faciliteiten creëert die er niet (meer) zijn.”  

Maar ook hier zal iedere dag een andere politieke beslissing over genomen kunnen worden. En het 

staat natuurlijk een verzekeraar of zorgaanbieder vrij om uit welbegrepen eigen belang of ‘politieke 

redenen’ morgen anders te beslissen. 

 

Het plannen van zorgvoorzieningen is zeer lange tijd een overheidstaak geweest. De oprichting van 

het ziekenhuis in Dokkum gebeurde na toestemming in 1954 van de Minister en die bepaalde ook de 

financiële spelregels en mogelijkheden. Nu het stoppen van o.a. de geboortezorg aan de orde is, zijn 

de beslissingen althans formeel gezien aan de markt overgelaten. DFZ-Achmea is druk bezig met 

Friesland Voorop en dat gaat over de spreiding of concentratie van voorzieningen. Maar met de 

vraag waar wel en waar niet een ziekenhuis of geboortezorg moet zijn, is nog evenzeer een even 

groot publiek belang gemoeid als 58 jaar geleden. Alleen ontbreekt de democratische legitimatie bij 

de besluiten die nu, althans officieel, door marktpartijen worden genomen. Gaat het echt mis, in 

welk opzicht dan ook, dan blijkt toch keer op keer de overheid wel degelijk aan zet. Soms besluit de 

overheid, tegen alle ideeën over een vrije marktwerking in, om met meer dan frisse tegenzin voor de 

hoge kosten van een debacle (in de zorg, maar ook bij banken) op te draaien. Ook hier is dat nog niet 

uitgesloten.  

 

Het ziekenhuis heeft de stevigheid gemist om in het krachtenveld zelfstandig te kunnen overleven.  

 

De positie van artsen, verpleegkundigen en verloskundigen is er één aan de zijlijn gebleken. Voor 

burgers is er formeel eigenlijk geen positie anders dan de mogelijkheid om gehoord te worden en 

vragen te stellen in een als (te) ingewikkeld ervaren materie. In theorie kent de verzekeraar Achmea 

en DFZ een mogelijkheid tot beïnvloeding door haar verzekerden. De Minister wordt gecontroleerd 

door de gekozen volksvertegenwoordigers en heeft onmiskenbaar invloed rechtstreeks op haar eigen 

IGZ en langs diverse wegen op alle partijen. In het beleven van de mensen rond het ziekenhuis leidt 

dat niet bepaald tot het gevoel wat te vertellen te hebben. De mogelijkheid om bij aantoonbaar 

wanbeheer naar de ondernemingskamer van de rechtbank te gaan, komt al bij niemand op en vergt 

veel dure expertise en vaak meer informatie dan voor buitenstaanders bereikbaar is. Het ziekenhuis 

heeft een cliëntenraad en een ondernemingsraad en diverse andere overleggen, waaronder dat met 

Zorgbelang Fryslân. Maar los van de vraag of dit ziekenhuis nog wel zelf iets beslissen kan, wordt een 

ziekenhuis als te complex gezien. Het is bij uitstek een wereld van technocraten, net als de IGZ en 
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verzekeraars. De beslissingen worden op de momenten, dat het er echt op aankomt, buiten het zicht 

van de werkvloer en burgers genomen. Daarover open zijn en verantwoording afleggen roept bij 

bestuurders en ook bij de IGZ  grote aarzeling op, vanwege de onwennigheid en de reputatie risico’s 

die daaraan kleven.  

De IGZ en de Raad van Toezicht van het ziekenhuis hebben in ieder geval geweigerd mee te werken 

aan dit onderzoek, gedaan namens de bevolking van Dongeradeel. 

 

5.4 de financiële mogelijkheden, stabiliteit en toekomstbestendigheid van het ziekenhuis  

 De vermogenspositie en exploitatie zijn “met vooruitzicht” beschreven door KPMG en in de 

jaarstukken. Er is geen nader onderzoeknaar gedaan omdat de conclusies er klip en klaar lagen. Het 

ziekenhuis is financieel enige tijd overeind gehouden door de financiële kracht van de ouderenzorg 

binnen de zorggroep Pasana en het einde daaraan was zomer 2011 in zicht. Het heeft het ziekenhuis 

afhankelijk gemaakt van wie bereid is de instelling te redden. Stabiliteit en toekomstbestendigheid 

ontbrak. 
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Bijlage 1 

 

Chronologie der gebeurtenissen en van standpunten, publicaties en feiten 

 

1954 - 56 stichting van het ziekenhuis  

Mede door de inzet van huisartsen, bewoners en kerken in de regio ontstond het initiatief om een 

eigen ziekenhuis in Dokkum te ontwikkelen. Men kreeg toestemming van de overheid om in 1954 in 

Dokkum ziekenhuis de Sionsberg te bouwen. In 1956 werd het ziekenhuis geopend. In 1980 is het 

ziekenhuis totaal vervangen door een nieuw complex aan de Birdaarderstraatweg. Het werd op 15 

oktober 1981 door Koningin Beatrix en Prins Claus geopend. Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum is 

met 138 bedden het kleinste zelfstandige ziekenhuis van Nederland. 

N.T.V.G. 99 II 26 zaterdag 25 juni 1955: 

 

 

28 januari 2009 

Uit verslag jaargesprek IGZ  en het ziekenhuis: 

“Mogelijkheden en grenzen op het gebied van specialistische zorg, waaronder de chirurgie, 

cardiologie, anesthesie en gynaecologie worden door de Raad van Bestuur kritisch 

geanalyseerd. De Inspectie zal dit in 2009 structureel blijven volgen.” 

 

februari 2009 

visitatie vakgroep Cardiologie door de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC). Beoordeling 

onvoldoende, dus zal een eerdere hervisitatie plaats gaan vinden. 

 

2009  

 Landelijke Stuurgroep “Een goed begin” wordt ingesteld om te bezien wat de aanpak moet worden 

van de te hoge perinatale sterfte (babysterfte rond de geboorte) in Nederland. 

 

Januari 2010  

Pubiicatie Advies:  “Een goed begin”, Advies stuurgroep zwangerschap en geboorte  van december 

2009 

(http://nvogdocumenten.nl/uploaded/docs/Advies%20Stuurgroep%20zwangerschap%20en%20gebo

orte%20Een%20goed%20begin%20pdf.pdf ) 

Verbeteringen om het aantal maternale en perinatale sterfgevallen als gevolg van substandaard 

factoren in de zorg te halveren in vijf jaar. Advies en ambitie werd door alle (multidisciplinaire) 

partijen gedragen. 

Daarin op blz 21 over de spreiding van voorzieningen: 

“Knelpunten rond de zorg 

Het perinatale zorgaanbod lijkt voldoende als we kijken naar de spreiding van ziekenhuizen 

over het land 51. In perifere gebieden is echter een probleem ontstaan rondom de 

bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg. Bijna 100.000 mensen wonen op meer 
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dan dertig minuten afstand per privé-auto van een spoedeisende hulp-afdeling in een 

ziekenhuis. Dit betekent een toegenomen risico op perinatale sterfte 43. Het gaat vooral om 

relatief afgelegen gebieden zoals de Waddeneilanden, Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-

Duivenland, de Noordoostpolder en enkele delen van Friesland en Noord-Groningen 52.  

Voor ambulances geldt dat zij na melding van een acute situatie de zwangere binnen 45 

minuten in een ziekenhuis moeten kunnen afleveren 53. In 95% van de acute situaties en voor 

97% van de Nederlandse bevolking zou de ambulance binnen 15 minuten bij de vrouw moeten 

kunnen zijn. In 2008 bleek dit voor 92% van de acute situaties gerealiseerd. 

Tegelijkertijd staat de bereidheid van verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, 

kinderartsen en anesthesiologen om in de genoemde perifere gebieden te werken, door 

allerlei sociale ontwikkelingen onder druk. 

.. 

(blz 23:) Het gebrek aan gestructureerde samenwerking van zorgaanbieders veroorzaakt 

meer fragmentatie en meer vrijblijvendheid in de zorg, ten koste van moeder en kind. 

Tegelijkertijd is in bepaalde regio’s een concentratie van ziekenhuisvoorzieningen 

opgetreden. Al deze ontwikkelingen zetten de beschikbaarheid en bereikbaarheid, en dus de 

kwaliteit van zorg onder druk. Soms ontbreekt zorg zelfs, bijvoorbeeld wanneer een 

professional niet op tijd aanwezig is. 

 

De feiten: 

Moedersterfte: De moedersterfte in Nederland ligt rond de acht per 100.000 

zwangerschappen 5. De belangrijkste oorzaken van deze sterfte zijn: aandoeningen 

gerelateerd aan hoge bloeddruk, trombose, infecties en bloedingen. .. vrouwen afkomstig uit 

sub-Sahara Afrika hebben een maximaal 3,5-voudig verhoogd risico… Uit auditbesprekingen 

van moedersterfte en van ernstige ziekte van de moeder, bleek in vier van de vijf gevallen 

sprake te zijn van substandaard factoren in de zorg (sub-standard care) 7. Dit is zorg die niet 

voldoet aan de richtlijnen of – als richtlijnen ontbreken – aan de gangbare zorg. 

Babysterfte: Uit de vergelijking van Europese perinatale sterftecijfers (tabel 1) blijkt dat de 

Nederlandse perinatale sterfte is gedaald van 10.9 (1999) 8 naar 10.0 per duizend levend- en 

doodgeborenen (2004) 9. In 2007 is de daling doorgezet naar 9.7 per duizend levend en 

doodgeborenen. Maar de daling verloopt langzamer dan in andere Europese landen. 

Uit de meest recente getallen uit 2007 blijkt dat in Nederland ongeveer tweederde van de 

sterftegevallen foetale sterfte betreft (sterfte vóór of tijdens de geboorte). 46% van de 

sterfte vindt plaats vóór de geboorte en 21% tijdens de baring (tabel 2). Het resterende 

derde deel van de sterfte betreft levend geboren kinderen die met name in de eerste zeven 

levensdagen overlijden. Na een zwangerschapduur van ≥ 370 weken overlijden 410 kinderen. 

De perinatale sterfte wordt voor minimaal 85% bepaald door vier oorzaken 12, te weten:  

• Vroeggeboorte <32 wekenAandeel sterfte: 58%. Van alle zwangerschappen eindigt 1.5% 

met een vroeggeboorte voor de 32e week. Vrijwel alle kinderen die in 2007 extreem vroeg 

worden geboren, 220– 246 weken, overlijden (tabel 2).  

• Ernstig aangeboren afwijkingAandeel sterfte: 16%. Van alle kinderen wordt 2.3% geboren 

met een ernstig aangeboren afwijking 13. 

• Te laag geboortegewicht in vergelijking met de zwangerschapsduur Aandeel sterfte: 9 %. 

Het te lage geboortegewicht (<p10) wordt per definitie bepaald door de 10% kinderen met 

het laagste geboortegewicht voor de zwangerschapsduur 12.  
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• Zuurstoftekort tijdens de geboorte (perinatale asfyxie)Aandeel sterfte: 6%. Van alle 

kinderen wordt 0.3% geboren met een Apgarscore van <4 na vijf minuten 14.  

Cumulatie van deze oorzaken verhoogt de sterftekans aanzienlijk. Op grond van de 

Nederlandse signalementsstudie 12 blijkt dat het verloskundig systeem onvoldoende in staat 

is deze vier oorzaken tijdig op te sporen dan wel te voorkomen.” 

 

En adviseert: 

“… een kanteling van een reactieve benadering naar een meer proactief beleid rond 

zwangerschap en geboorte, gericht op het welzijn van moeder en kind. Oftewel: vooraf de 

condities voor een gezonde zwangerschap optimaliseren en risico’s tijdig inschatten, in plaats 

van een afwachtende houding aannemen. Deze kanteling is het meest noodzakelijk voor 

vrouwen ..  met een lage sociaaleconomische status (verder: achterstandssituaties). Deze 

vrouwen lopen de meeste risico´s, leven meer geïsoleerd 

De Stuurgroep vindt dat de professionals in de zorg rond zwangerschap en geboorte zich 

meer moeten committeren aan een gezamenlijk kwaliteitsbeleid. Zowel op medisch als op 

(psycho)sociaal gebied moet de zorg voor moeder en kind door alle professionals voldoen 

aan vooraf vastgestelde en achteraf toetsbare multidisciplinaire normen. …. de uitdaging is 

om op korte termijn gemeenschappelijke richtlijnen en protocollen te ontwikkelen en te 

implementeren. Vervolgens kan toetsing en evaluatie van de zorg plaatsvinden aan de hand 

van landelijk vastgestelde indicatoren en de perinatale audit. 

 

De Stuurgroep vindt dat een meer gestructureerde en naadloze samenwerking nodig is zonder 

schotten, in plaats van de huidige gefragmenteerde zorg. Een papieren samenwerking alleen is niet 

genoeg. Samenwerking vergt organiseren, vastleggen, elkaar er aan houden en verantwoorden. Op 

korte termijn moet daartoe een cliëntvolgend Perinataal Webbased Dossier (verder: PWD) worden 

ontwikkeld waarmee professionals hun onderlinge communicatie kunnen versterken. Door zowel 

medische gegevens als afspraken in het PWD op te nemen, kunnen overdrachtssituaties veiliger 

worden gemaakt. 

… 

De Stuurgroep is van mening dat overal in Nederland een Verloskundig Samenwerkingsverband 

(verder: VSV) actief moeten zijn. Een VSV bestaat uit alle professionals die samen lokaal de zorg rond 

zwangerschap en geboorte leveren. Meestal wordt dit gebaseerd op het werkgebied van een 

ziekenhuis. 

.. 

De Stuurgroep wil hierbij expliciet vermelden dat de thuisbevalling niet ter discussie staat, aangezien 

huidig onderzoeksmateriaal geen oorzakelijk verband met perinatale sterfte aantoont. 

De Stuurgroep vindt dat al deze professionals in staat moeten zijn om binnen 15 minuten de 

noodzakelijke behandeling te kunnen starten, zodat de zwangere nooit langer hoeft te wachten. 

Logischerwijs moet de professional daarin worden gefaciliteerd door de organisatie.  

De kwaliteit van de acute zorg is gegarandeerd, ongeacht het moment van de dag, avond, nacht of 

weekend. Dit geldt zowel voor laagrisicozwangeren in de eerste lijn, als voor de hoogrisicozwangeren 

in de tweede en derde lijn. 

… 
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Het College Perinatale Zorg laat een veldnorm opstellen (inclusief kwaliteitsafspraken) over het 

minimum aantal bevallingen of kunstverlossingen per jaar die een professional jaarlijks moet 

verrichten om bevallingen te mogen begeleiden (blz 64) 

 

 

31 december 2009 

Zorggroep Passana heeft 2009 afgesloten met een positief financieel resultaat. Zowel de 

ouderenzorg als het ziekenhuis hebben hieraan een bijdrage geleverd. 

 

17 maart 2010 

Jaargesprek IGZ met ziekenhuis 

“Een van de voorwaarden voor de AZA was een formeel vastgestelde 

samenwerkingsovereenkomst met een ander ziekenhuis (met een hoger level IC) in de regio 

op het gebied van onder meer taakverdeling en overdrachtsafspraken. Dit is nog niet 

gebeurd. … 

De inspectie geeft aan dat, in het kader van het bieden van verantwoorde zorg, niet langer 

gewacht 

kan worden met het vastleggen van de onderlinge afspraken. Het ziekenhuis zegt toe een en 

ander zo snel mogelijk in orde te zullen maken. 

… 

Er zijn in 2009 geen calamiteiten gemeld door het ziekenhuis. Het ziekenhuis kent de 

omschrijving van een calamiteit en zegt toe ook bij twijfel te zullen melden. Het onderwerp zal 

tevens opnieuw door het stafbestuur binnen de medische staf onder de aandacht van de 

medici gebracht worden.” 

 

9 juni 2010 

Minister van VWS zend aan NVZ de definities (normen) uit het advies ‘Een goed beging’. Ze zijn nader 

uitgewerkt in het ‘bestuurlijk overleg’(onder regie van VWS: NVZ en NVOG in afstemming met KNOV, 

NVK, NVA) 

 

9 juni 2010 

Min VWS aan NVZ over implementatie advies ‘een goed begin’.  

“RIVM gevraagd een doorrekening te maken van de bereikbaarheid van acute zorg inclusief 

de klinische verloskunde in Ned op dit moment. Het aantal mensen dat niet binnen deze 

normtijd valt als een verloskundige afdeling niet meer operationeel zou zijn. .. Ik wil er 

daarom bij de ziekenhuizen op aandringen, om geen onomkeerbare stappen te zetten, zoals 

het sluiten van afdelingen, als deze norm in het geding komt “ 

 

23-09-2010 

NRC schrijft n.a.v. het bericht van de fusie tussen Achmea (grootste zorgverzekeraar van Nederland 

met o.a. FBTO te Leeuwarden) en De Friesland Zorgverzekeringen (verder genoemd DFZ-Achmea) 

over het marktaandeel van 75% van deze nieuwe combinatie in Friesland. 

“Beide partijen profiteren van inkoopvoordelen. Door de compactheid van Friesland als regio 

kan Achmea er nieuwe zorgconcepten uitproberen. Voorzitter Willem van Duin van de Raad 

van Bestuur van Achmea noemt De Friesland „een ijzersterk merk”. „De Friesland wordt onze 
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parel in het noorden.” Monissen verwacht nog betere dienstverlening te kunnen leveren aan 

klanten: „Door deze krachtenbundeling kunnen we nieuwe zorgconcepten sneller 

ontwikkelen.”” 

 

Deze toename van de concentratiegraad in de provincie Friesland op de zorgverzekeringsmarkt zal 

door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit)  in haar ‘ Marktscan Zorgverzekeringsmarkt’ van juni 

2012’ een uitschieter worden genoemd. Friesland blijkt een bijna drie maal zo hoge 

concentratiegraad te hebben op de zorgverzekeringsmarkt als de gemiddelde concentratiegraad  in 

Nederland (6.283 voor Friesland en gemiddeld in Nederland 2.277 op de Herfindahl-Hirschman 

Index.) (Bron: http://www.nza.nl/104107/105773/475605/Marktscan_Zorgverzekeringsmarkt.pdf  

blz. 15-16) 

 

Concentratiegraad op zorgverzekeringsmarkt per provincie in 2012 (HHI index) met Friesland als 

uitschieter 

 

Bron: Vektis (Mobiliteit en Keuzegedrag) 

 

24 november 2010 
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Tijdens een onaangekondigd bezoek van de inspectie op 24 november 2010 blijkt dat de SEH - 

afdeling op dit moment niet voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. Om die reden mag het 

ziekenhuis niet meer aangeven dat het over een SEH beschikt.  

 

14 december 2010 

Minister VWS in brief aan 2
e
 Kamer neemt aanbevelingen uit “Een goed begin”grotendeels over. 

Haar maatregelen zijn gericht op verbeteren van de samenwerking, de acute zorg en de 

risicoselectie. Wenst van ziekenhuizen een plan van aanpak (pva )en IGZ zal toezien op realisatie. 

 

31 december 2010 

Het ziekenhuis  sluit 2010 af met exploitatie tekort van € 3½ miljoen 

 

17 januari 2011 

Uit verslag Jaargesprek IGZ Ziekenhuis: 

“Keuze aanbod ziekenhuis 

De Sionsberg is begonnen met het vaststellen van een portfolio van mogelijke en 

niet-mogelijke ingrepen en behandelingen. Ook zorgverzekeraar De Friesland maakt 

een dergelijke inventarisatie en zal op grond daarvan bepalen wat er wel en niet in 

Dokkum plaats kan vinden. In dit kader vindt zeer binnenkort een bijeenkomst 

plaats waaraan de inspectie zal deelnemen als toehoorder. 

De inspectie stelt vast dat voortgang in het concreet vaststellen van het tableau 

voor het ziekenhuis gewenst is. 

Het ziekenhuis geeft aan dat er nog verschillende contacten lopen met andere 

ziekenhuizen over de afstemming van aanbod voor zowel laag- als hoogcomplexe 

zorg. …. 

helder moet zijn welke patiënten er buiten kantooruren wel of niet terecht kunnen. 

Het ziekenhuis geeft aan dat dit, samen met de andere betrokken partijen, 

vastgelegd is in een zorgbeleidsplan dat voor het eind van de maand aan de 

inspectie toegezonden wordt…. 

De bestuurder verwacht binnen vier maanden een niet-vrijblijvende samenwerking met een 

ander ziekenhuis te kunnen aankondigen….. 

Gynaecologie 

Op dit moment beschikt De Sionsberg over vier gynaecologen. Binnenkort wordt de 

vijfde aangenomen waarmee geanticipeerd wordt op de 24-uursbereikbaarheid 

verloskunde. Er is sprake van een goede samenwerking tussen eerste- en 

tweedelijnsverloskunde. De mogelijkheden voor het vestigen van een kraamkliniek 

zijn in onderzoek, maar ook afhankelijk van het standpunt van zorgverzekeraar De 

Friesland…. 

De toekomstige norm van 24-uursbereikbaarheid voor verloskunde is voor Dokkum 

moeilijk haalbaar. Er vindt intensief overleg plaats met onder meer de zorgverzekeraar om 

hier een oplossing voor te vinden.” 

 

 9 februari 2011  

Minister van  VWS in antwoord op Kamervragen K. Arib:  
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“.. onderzoeker van het AMC in Amsterdam, mevrouw Ravelli. Het onderzoek van het AMC 

heeft aangetoond dat er mogelijk een relatie is tussen een langere reistijd naar het ziekenhuis 

van 20 minuten of meer en een hogere sterfte bij voldragen zwangerschappen in de 

tweedelijnszorg. 

De onderzoekers geven aan dat een langere reistijd op zich niet de directe oorzaak is voor de 

sterfte. Als vrouwen tijdig naar het ziekenhuis gaan bij een indicatie op een 

ziekenhuisbevalling, hoeft een langere reistijd geen probleem te zijn. De problemen ontstaan 

als een vrouw last-minute in het geval van een spoedsituatie naar een ziekenhuis wordt 

verwezen, want dan telt elke seconde echt. Het zou dus goed kunnen zijn dat indien vrouwen 

op basis van een gedegen inschatting van de verloskundige of gynaecoloog tijdig naar een 

ziekenhuis worden verwezen, er geen complicaties vanwege de reistijd optreden. 

Gynaecologen en verloskundigen dienen hierover goede protocollair vastgelegde afspraken te 

maken. Het College Perinatale Zorg kan hier een rol in spelen als het gaat om het initiëren 

van multidisciplinaire afspraken. 

Laat ik vooropstellen dat ik geen voorstander ben van concentratie omwille van de 

concentratie. Zorg moet in beginsel zo dicht mogelijk bij de mensen aangeboden worden. 

Maar ik vind het prima dat ziekenhuizen proactief nadenken over een verbetering van de 

verloskundige zorg om te kunnen voldoen aan de door de Stuurgroep zwangerschap en 

geboorte gestelde kwaliteiteisen. Dit kan betekenen dat sommige ziekenhuizen 

noodzakelijkerwijs over moeten gaan tot concentratie van de zorg, omdat anders de 

kwaliteitsnormen niet haalbaar zijn. Daarbij wil ik wel aangeven dat er op dit moment geen 

normen zijn die betrekking hebben op een minimum aantal bevallingen per ziekenhuis.
1
 

Het CPZ is een instituut voor en door het veld, waarbij alle partijen op het gebied van de 

verloskundige zorg zijn aangesloten. Het wordt gesubsidieerd door VWS. Het 

oprichtingstraject is vooral getrokken door NVOG (gynaecologen), KNOV (verloskundigen), 

ActiZ (kraamzorg) en Kind en ziekenhuis (cliënten vertegenwoordiger). Inmiddels is een 

organisatie- en functieprofiel opgesteld, zijn de statuten door de besturen ondertekend en zijn 

definitieve kandidaten voor voorzitter en secretaris/directeur bekend. De planning is erop 

gericht dat het College in april 2011 van start gaat. 

 

25 februari 2011 

visitatie vakgroep Cardiologie door de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC). Beoordeling 

voor de tweede keer in twee jaar onvoldoende 

 

19 april 2011 

De Raad van Bestuur van het ziekenhuis stelt de eigen vakgroep cardiologie onder intern ‘verscherpt 

toezicht’  maar blijkt later aan de IGZ niet duidelijk te kunnen maken welke  concrete afspraken zijn 

genomen en op welke wijze deze worden gehandhaafd. 

 

15 mei 2011 

                                                           
1
 De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft het rapport “Acute Verloskunde: praktijkonderzoek 

naar gevolgen van “Een goed begin” uitgebracht. Ook de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en 

Gynaecologie (NVOG) heeft een inventarisatie uitgevoerd naar de benodigde financiering voor opvolging van 
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Raad van Bestuur van het ziekenhuis kent formatie voor een vijfde cardioloog toe. Dit was een jaar 

nadat dit aan de inspectie was gemeld. 

 

23 mei 2011 

Melding Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) aan IG: op 25 februari 2009 visitatie 

vakgroep Cardiologie voor de tweede keer in twee jaar onvoldoende 

 

25 mei 2011 

IGZ bezoekt het ziekenhuis en onderzoekt de continuïteit van zorg, realisatie van eerder beloofde 

maatregelen en  verificatie bevindingen bij visitatie afdeling cardiologie 

 

27 mei 2011  

brief IGZ aan Pasana Zorggroep, Ziekenhuis de Sionsberg, T.a.v. de heer C. Krappel, psychiater, 

Voorzitter Raad van Bestuur 

Mededeling dat Ziekenhuis de Sionsberg, voor een periode van maximaal zes maanden onder 

verscherpt toezicht is gesteld.  

Als basis hiervoor geeft de IGZ aan: 

“onderzoek van de inspectie op 25 mei 2011 

de resultaten van eerdere onderzoeken, waarbij ik refereer aan het onderzoek uitgevoerd 

door de inspectie naar de continuïteit van zorg en het daarbij opgestelde plan van aanpak 

door het ziekenhuis 

aanleiding: voor eerstbedoeld onderzoek was de melding op 23 mei 2011 door de 

Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) aan IG: op 25 februari 2011visitatie 

vakgroep Cardiologie voor de tweede keer in twee jaar onvoldoende.:  

zeer moeizame relatie tussen de vakgroep en de raad van bestuur 

een beperkte inbedding van de vakgroep cardiologie  

moeizame relatie met een aantal specialisten (waaronder de stafvoorzitter) en andere 

medewerkers 

onacceptabele werkafspraken waardoor de acute zorg onvoldoende kan worden 

gewaarborgd.” 

Conclusie IGZ dat zij onvoldoende kan vertrouwen op de kwaliteit en de resultaten van de 

bestuurlijke maatregelen die tot nu toe in de Sionsberg zijn genomen om de patiëntveiligheid te 

borgen. Daarbij baseert zij zich naast dit onderzoek tevens op het eerder genoemde plan van aanpak 

met betrekking tot de verbetering van een aantal welomschreven functies en activiteiten in de 

Sionsberg. … eerdere toezeggingen om bepaalde maatregelen te realiseren niet dan wel 

onvoldoende door de bestuurder zijn nagekomen. Specifiek voor de vakgroep cardiologie betreft dit 

het ontbreken van maatregelen naar aanleiding van het eerste visitatierapport (van februari 2009), 

het formeel toekennen van formatie voor een vijfde cardioloog op 15 mei nadat dit een jaar geleden 

al aan de inspectie was gemeld en de maatregel om de vakgroep met ingang van 19 april onder 

intern verscherpt toezicht te plaatsen, zonder concrete afspraken over de wijze waarop bestuurder 

hierop toeziet of het besluit handhaaft. 

                                                                                                                                                                                     

het advies zwangerschap en geboorte. Tevens heeft de Regieraad een onderzoek uitgevoerd naar acute 

verloskundige zorg. 
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Ditzelfde doet zich voor bij de wijziging en de daaruit voorvloeiende maatregelen met betrekking tot 

de status van de SEH, de aanwezigheid van de arts 24 uur per dag/7 dagen per week, 

inwerkprogramma’s waarnemend medisch specialisten, calamiteitenmeldingen en borging van 

indicatorenuitkomsten op het gebied van volumina (zorgbeleidsplan). 

Verbeterpunten volgen uiterlijk 3 juni 2011. 

De IGZX eindigt haar brief met de mededeling dat het verscherpt toezicht geen besluit is en dus niet 

vatbaar voor bezwaar en beroep. Het wordt wel, samen met een 

persbericht , op 30 mei op de website van de inspectie (www.igz.nl) geplaatst. 

 

De heer Wagenaar, voorzitter van de Raad van bestuur vanaf 1 maart 29012 achteraf hierover in 

gesprek met Bon op 31 juli 2012: 

“Het verscherpt toezicht had te maken met de cardiologie. Maar naar aanleiding daarvan is 

natuurlijk die discussie gekomen over de positie van dat Sionsberg.  Gelet op de 

kwetsbaarheid op termijnen en overigens ook de exploitatieproblemen van de Sionsberg,  dat 

heeft natuurlijk alles met elkaar een beetje te maken” 

 

27 mei 2011  

IGZ Bevel inhoudende, dat er 24 uur per dag een arts beschikbaar moet zijn in de Sionsberg die in 

staat is om de luchtweg vrij te maken en te houden. (hier is binnen twee dagen aan voldaan) 

Verscherpt toezicht was gevolg van  eerder geconstateerd niet in orde zijn van de SEH post. De hier 

geboden zorg was niet voldoende (i.v.m. afwezigheid van beschikbare specialisten op het gebied van 

IC en anesthesie) en goede afspraken over samenwerking met ketenpartners. Binnen het ziekenhuis 

bleken nog meer problemen, o.a. IC, Anesthesie en cardiologie. Hiervoor is zorgbeleidsplan nodig. Er 

kan GEEN basisziekenhuis blijven met alle functies die daarbij horen. (Ligthart maakt de opmerking: 

”als dat in de plannen staat ga ik meteen de aanwijzing schrijven”) 

 

B&W van de gemeente Dongeradeel maken later onderstaande aantekeningen hierover: 

Er is geen zorgbeleidsplan opgesteld. Medische staf is er niet of nauwelijks bij betrokken. Er 

volgde geen aanwijzing door de minister, maar wel intensief overleg tussen de DFZ en 

Sionsberg, wat heeft geleid tot onderzoek van KPMG-Plexus. Tot 15 januari om afspraken te 

maken met collega-ziekenhuizen in regio, en portfolio/scenario verder uitwerken. Het lijkt 

alsof er na de brief van 27 mei allerlei extra punten bij zijn gekomen. 

 

31 mei 2011 

Publicatie door IGZ op haar eigen website (www.igz.nl) en door een persbericht van het onder 

verscherpt toezicht stellen van het ziekenhuis  sinds 27 mei 2012, wegens  

“onvoldoende vertrouwen in de kwaliteit en resultaten van de bestuurlijke maatregelen om 

de patiëntveiligheid te verbeteren. “ 

Verder publicatie van het gegeven en omdat het ziekenhuis er aan voldeed ook al weer opgeheven 

bevel om te garanderen dat de dienstdoende achterwacht cardiologie binnen 20 minuten in huis is 

en er 24 uur per dag een arts aanwezig is die de ademweg vrij kan maken. 

 

Juni 2011  

intentieverklaring oprichting Centrum voor Geboortezorg te Dokkum 
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juni 2011 

NVOG en NVZ in hun stuk over de definities bij de nieuwe normen voor geboortezorg: 

“Er zijn 41.000 niet geplande ingrepen, potentiële spoedsituaties bij vrouwen die al in het 

ziekenhuis zijn op een totaal van 180.000 bevallingen per jaar. Dit betekent ruim 110 niet 

geplande ingrepen per dag in Nederland. 

Er zijn ± 2.200 spoedsituaties vanuit de thuissituatie, naast een paar duizend niet geplande 

verplaatsingen.” 

 

Juni 2011  

start project van De Friesland Zorgverzekeringen “Friesland Voorop” . Dit om een nieuwe inrichting 

van het “zorglandschap” in Friesland te bespreken met een expert groep o.l.v. een  oud hoogleraar 

verloskunde. 

 

6 juni 2011 

Bijeenkomst te Zwolle van IGZ, DFZ en ziekenhuis. Dit  in het kader van het verscherpt toezicht door 

de iGZ worden afspraken gemaakt tussen IGZ en DFZ over elkaar informeren en over de 

communicatie naar buiten toe. Die dient liefst via het ziekenhuis te verlopen. 

(Bron: brief IGZ 20 december 2011 aan het ziekenhuis over het 25 november opgeheven  

verscherpttoezicht) 

 

4 juli en 26 juli 2011 

Bijeenkomst te Utrecht op 4 juli bij de iGZ waar de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht een 

positiever beeld bewerkstelligen over de voortgang van de verbetermaatregelen dan de iGZ bij 

onaangekondigd bezoek op 26 juli zal kunnen  vast stellen. 

(Bron: brief IGZ 20 december 2011 aan het ziekenhuis over het 25 november opgeheven  

verscherpttoezicht) 

 

13 juli 2011 

Brief IGZ aan alle Nederlandse ziekenhuizen over het toezicht op de implementatie van het advies 

“een goed begin”.Voorwaarden voor verantwoorde verloskundige zorg zijn voortaan:onder andere 

een goed functionerend VSV = Verloskundig Samenwerkingsverband. 

De IGZ verlangt (nog) niet de normen: 15 minutengrens voor de start van de hulpverlening, 1:1 

begeleiding en 1:2 bewaking van de barende vrouw. 

De IGZ start een digitale inventarisatie (gegevens moeten retour zijn op 15-10-2011) met daarna een 

geanonimiseerde rapportage aan de Minister van VWS en de ziekenhuizen. In 2012 en 2013 zal de 

IGZ een zogenaamd thematisch toezichtonderzoek uitvoeren over de  geboortezorg . Dit in een 

steekproef van de Nederlandse ziekenhuizen en  verloskundige praktijken. 

 

27 juli 2011 

Daags na de teleurstellende bevindingen van de IGZ bij haar onaangekondigd bezoek besluit het 

ziekenhuis de afdeling cardiologie te sluiten. 

(Bron: brief IGZ 20 december 2011 aan het ziekenhuis over het 25 november opgeheven  

verscherpttoezicht) 

 

31 augustus 2011 
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IGZ stuurt alle Nederlandse ziekenhuizen een brief met vragenlijst ter inventarisatie hoe het staat 

met de implementatie van het advies ‘Een goed begin’. 

 

5 september 2011 

De IGZ constateert in het MCL dat het ziekenhuis over de cardiologie nog geen samenwerking heeft 

gezocht, terwijl dat wel aan de iGZ was beloofd.  

(Bron: brief IGZ 20 december 2011 aan het ziekenhuis over het 25 november opgeheven  

verscherpttoezicht) 

 

9 september 2011 

Onaangekondigd bezoek van de IGZ. Het ziekenhuis heeft zich recent tot een ander ziekenhuis 

gewend in haar poging om tot samenwerking te komen. De IGZ constateert onvoldoende voortgang 

bij het maken van (betere)  afspraken in de zorgketen, dus met andere ziekenhuizen en 

maatschappen. Bij  de medische staf en het bestuur ontbreekt een voldoende besef van de 

noodzaak. Ten onrechte wordt gedacht dat er weinig doorverwijzingen zijn naar andere 

ziekenhuizen. Op 13 september 2011  blijken er  het afgelopen jaar 70 ambulanceritten van het 

ziekenhuis naar een ander ziekenhuis te zijn geweest. 

(Bron: brief IGZ 20 december 2011 aan het ziekenhuis over het 25 november opgeheven  

verscherpttoezicht) 

 

12 september 2011  

gesprek Pasana en de  gemeente Dongeradeel, naar aanleiding van een motie aangenomen door de 

gemeenteraad van Dongeradeel waarin de raad het college oproept alles in het werk te stellen een 

volwaardig ziekenhuis in Dokkum open te houden. 

Dhr. Krappel  wordt in het verslag als volgt geciteerd:  

“Pasana participeert in Friesland Voorop …. De verwachting is dat zeker de kinderafdeling 

niet rendabel is, maar dat en specialisatie op bv ouderenzorg heel wel mogelijk is. 

Verloskunde zal in verband met de aanrij tijden vanuit bepaalde delen van de gemeente wel 

moeten blijven. .. Nadat samenwerking met Drachten tegen problemen aanliep, zijn er nu 

gesprekken met MCL (leeuwarden) Voorwaarde voor Pasana is behoud van 80 bedden. .. 

mogelijke publieksactie: oproep om over te stappen naar andere zorgverzekeraars. (als de 

Friesland het ziekenhuis in Dokkum onmogelijk lijkt te maken).” 

 

7 oktober 2011 

NZA zendt aan ‘Talma Sionsberg’ de concept beschikkingen i.v.m. extra geld voor spoedeisende hulp 

in 2012. 

 

14 oktober 2011 

De IGZ constateert dat er nog geen (nieuw) zorg beleidsplan is en nog geen geformaliseerde 

ketenafspraken. De verschillende portfolio’s zijn wel meer in bespreking bij de medische staf. 

Gesproken wordt ook over de onduidelijke communicatie bij het tijdelijk sluiten van de 

kinderafdeling wat tot een klacht had geleid die niet was gemeld aan de IGZ door de Raad van 

Bestuur. 

(Bron: brief IGZ 20 december 2011 aan het ziekenhuis over het 25 november opgeheven  

verscherpttoezicht) 
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Oktober 2011 

DFZ-Achmea verspreidt haar ‘Visie document geboortezorg’ onder de professionals. 

(http://www.defriesland.nl/Images/Visiedocument%20geboortezorg%20november%202011-

9078.pdf) 

De aanleidingen zijn: De perinatale sterfte (baby sterfte) in Nederland is te hoog en in Friesland het 

hoogst van Nederland. De risicofactoren die daar aan bij kunnen dragen komen in Friesland ook meer 

voor volgens DFZ-Achmea, de bevolking en arbeidsmarkt krimpt en ontgroent in delen van de 

provincie. Doel van DFZ-Achmea is daling van de perinatale sterfte in Friesland en verbetering van de 

samenwerking en afstemming tussen zorgverleners. 

 

“Binnen nu en vijf jaar ziet De Friesland de geboortezorg verschuiven naar centra voor 

geboortezorg, waarin zowel de eerste als de tweede lijn werkzaam zijn. 

• Door de (nog vast te stellen) kwaliteits- en volume-eisen die betrekking hebben op een 

minimum aantal bevallingen per ziekenhuis die vanuit de beroepsgroep en de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg worden gesteld, is het in de nabije toekomst niet haalbaar dat 

alle ziekenhuislocaties aan deze eisen voldoen. Als gevolg hiervan zal er op grotere schaal 

concentratie van verloskundige zorg plaats vinden. 

• Consequentie van concentratie van verloskundige zorg is, dat normen voor acute 

(verloskundige) zorg in bepaalde gebieden nog meer onder druk komen te staan, 

waardoor de thuisbevalling in sommige delen van Friesland niet meer mogelijk is.” 

 

26 oktober 2012 

Bijeenkomst bij de  IGZ met DFZ en Raden van Bestuur en Toezicht van het ziekenhuis. 

“ De intentie wordt uitgesproken om De Sionsberg in principe niet te sluiten” 

Het onderzoek door en advies van KPMG – Plexus wordt aangekondigd om te onderzoeken welke 

functies in De Sionsberg bestaansrecht hebben. 

(Bron: brief IGZ 20 december 2011 aan het ziekenhuis over het 25 november opgeheven  

verscherpttoezicht) 

 

8 november 2011  

KPMG – Plexus concept rapport uitgebracht aan DFZ-Achmea en het ziekenhuis. De 

opdrachtbevestiging dateert van 27 oktober 2011 en vroeg om  

“…een heldere analyse van de huidige situatie ten aanzien van enerzijds de kwaliteit en 

anderzijds de financiën om vervolgens op basis van deze analyse te komen tot aanbevelingen 

voor de toekomst.” 

De belangrijkste bevindingen van KPMG – Plexus zijn wat betreft de financien: 

• De vermogenspositie van De Sionsberg per 30 juni 2011 is .. verontrustend … zal het eigen 

evrmogen ultimo boekjaar nihil dan wel negatief zijn, … zal een mogelijk betalingsprobleem 

ontstaan op het moment dat DFZ de openstaande vorderingen saldeert  met de te betalen 

schuld .. 

• Huidige productportfolio en niet tijdig ingrijpen hebben geleid tot substantiële verliezen in het 

ziekenhuis. .. De taakstelling in de begroting 2011 wordt niet of te laat gerealiseerd. Bij 

personeelskosten is in 2011 mede hierdoor meer dan 1,5 miljoen aan overschrijdingen 

zichtbaar ten opzichte van de begroting. (blz 20 de benoemde oorzaak hiervoor is dat 
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tussentijds onvoldoende sturing en monitoring heeft plaats gevonden) Een correctie op de 

beschikbaarheidsbijdrage (ook met terugwerkende kracht) heeft tot een onverwachte 

opbrengstreductie van € 0,5 miljoen geleid in 2011. In het productportfolio zitten een aantal 

forse bleeders (cardiologie en chirurgie de grootste). Deels kan geconcludeerd worden dat 

deze moeilijk rendabel te maken zijn in de kleinschalige setting in Dokkum, anderzijds kan er 

nog wel veel efficiënter gewerkt worden. 

• Totale infrastructuur van het ziekenhuis is sterk verouderd en vraagt om 

verbouwing/renovatie. Situatie met OK is meest acuut. 

• ..verzelfstandiging van het ziekenhuis is niet mogelijk. Een voor het ziekenhuis ontvangen 

lening is afgegeven op basis van de verwachte positieve kasstromen van de Pasana Groep, 

waar de Care positief in bijdraagt en de Cure negatief. De verwachting is dat bij loskoppeling 

de banken per direct de financiering ‘terug halen’. Het ziekenhuis is dan per direct technisch 

failliet. 

• Er is ee vicieuze cirkel: zonder garanties van een derde partij (DFZ) zal het voor De Sionsberg 

niet mogelijk zijn de benodigde transitie te organiseren. Een rendabel te maken 

productportfolio met een zekerheidsstelling van deze productie voor 5 tot 10 jaar zal nodig 

zijn voor het aantrekken van financiering. … zonder financiering geen noodzakelijke 

vernieuwing, maar zonder noodzakelijke vernieuwing geen financiering. 

• De geboortezorg is een onrendabele voorziening voor het ziekenhuis (sterk verlieslatend 

ongeveer € 300.000) 

De belangrijkste bevindingen van KPMG – Plexus zijn wat betreft de kwaliteit van de geboortezorg: 

• Er zijn ongeveer 500 bevallingen per jaar met 5 gynaecologen om aan 24x7 beschikbaarheid 

te voldoen. Voldoende om 24x7 uur geboortezorg te leveren. De ratio gynaecologen 

bevallingen is beduidend lager dan elders, daarmee is de vereiste ervaring een kritisch punt. 

Er worden naar verhouding veel keizersneden uitgevoerd. De overige kwaliteitsaspecten 

kunnen onvoldoende goed worden beoordeeld vanwege de lage aantallen. .. Door de 

achterstallige infrastructuur van de OK’s en het ontbreken van een volwaardige IC is de meer 

complexere geboortezorg niet te waarborgen. Vervoer naar andere ziekenhuizen is nodig.  

• Er bestaan geen normen voor productieaantallen. Het is echter niet te verwachte dat lage 

aantallen in Dokkum een positief effect hebben op de geleverde kwaliteit of bekwaamheid 

van het personeel. Bij ziekte  bestaat het risico dat de vakgroep binnenkort niet meer voldoet 

aan de eisen van de normpraktijk. 24 Uurszorg is dan niet meer te garanderen. 

• Door de lage patiëntenaantallen kunnen geen significante uitspraken over de geleverde 

medische kwaliteit worden gedaan 

• Er is geen IC level 1. Er wordt snel doorverwezen naar andere ziekenhuizen, zodra er sprake is 

van mogelijke complicaties. Door de kleinschaligheid kan er binnen de gestelde normtijden 

een compleet team aanwezigzijn voor bevallingen. 

• Bij het ondersteunend personeel is sprake van veel parttime inzet en een hoge turn over. 

 

10 november 2011 

Bijeenkomst bij de  IGZ met DFZ en Raden van Bestuur en Toezicht van het ziekenhuis. De IGZ heeft 

alleen een samenvatting van het KPMG rapport, gemaakt door de Raad van Bestuur van het 

ziekenhuis gekregen en heeft daar ‘gemengde gevoelens over’. Bevestigd wordt dat de situatie heel 

kritisch is. 
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(Bron: brief IGZ 20 december 2011 aan het ziekenhuis over het 25 november opgeheven  

verscherpttoezicht) 

 

18 november 2011 

Bijeenkomst bij de  IGZ met DFZ en Raden van Bestuur en Toezicht van het ziekenhuis. De Raad van 

Toezicht meldt de nijpende financiële situatie te herkennen. 

“Er is een keuze gemaakt voor een scenario; Ziekenhuis zonder acute zorgfunctie en zonder 

geboortezorg. Indien dit niet mogelijk is, wordt gekozen voor het scenario: Anderhalfs 

lijncentrum, poliklinische zorg. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben 

daarover overeenstemming bereikt. … Afgesproken wordt dat de Raad van Toezicht van de 

Sionsberg als eerste naar buiten brengt dat er een herbezinning is op de vorm van de 

ziekenhuiszorg.” 

(Bron: brief IGZ 20 december 2011 aan het ziekenhuis over het 25 november opgeheven  

verscherpttoezicht) 

 

November 2011 

1
e
 verkenningen van Perinatale Audit Nederland (PAN): ‘Perinatale sterfte 2010’. 

In de aanbevelingen niets wat op concentratie en opschaling wijst of het voordeel van een grote 

afdeling of samenwerkingsverband.  

Onvoldoende inzicht 

Nieuwe onderwerpen die aandacht behoeven:  

1 24/7-uur beschikbaarheid 

2 Transportproblemen 

3 Afwachtend beleid 

4 Groeivertraging 

 

23 november 2011 

DFZ-Achmea informeert de IGZ over hun opvatting over de uitwerking van acute zorg, geboortezorg 

en hoe DFZ-Achmea  het traject portfolio van het ziekenhuis zien. Drie Scenario opties voor De 

Sionsberg zijn bekeken. De 2
e
 scenario optie heeft de voorkeur:  

“Ziekenhuis zonder acute en zonder geboortezorg functie   

� In het ziekenhuis worden de AZA, AZP en geboortezorg gesloten. In het ziekenhuis wordt 

de volgende zorg geleverd:  

� Poliklinische zorg  

� Klinische ouderenzorg 

� Electieve chirurgie/dagbehandeling: 8x5 dagen OK inclusief short stay mogelijkheid. 

Scenario 2 is vanuit financieel oogpunt ongewenst, maar zou door duidelijke portofolio keuzes 

nog een reële optie kunnen vormen. 

Er is gekozen om Scenario 2 als basis te nemen voor vervolgonderzoek en de toekomstige 

zorgportfolio op te stellen aan de hand van een aantal randvoorwaarden… 

Daarnaast dient er voor Scenario 2 als voor Scenario 3 een oplossing to komen voor het borgen 

van acute zorg en geboortezorg in de regio Dokkum…” 

Als randvoorwaarden voor deze portfoliokeuze wordt vermeld: 
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“In de toekomstige portfolio gaat men uit van Scenario 2 (poliklinische zorg, dagbehandeling, 

enkele klinische ouderenfuncties en een OK voor electieve ingrepen). De portfolio keuzes zijn enkel 

mogelijk mits ze voldoen aan onderstaande randvoorwaarden: 

� Zorg aan risicogroepen wordt in De Sionsberg niet geleverd (bijv. ASA 3-4 en kinderen) 

� De klinische cardiologie blijft gesloten. 

� Oncologische chirurgie wordt per 1-1-2012  gesloten. 

� De portfolio keuzes voldoen aan kwalitatieve vereisten (normen IGZ en eisen 

beroepsvereniging)  

� De portfolio keuzes zijn financieel rendabel te maken (verificatie middels toets door een 

Trusted Third Party) 

� De benodigde investeringen zijn financierbaar 

� De portfolio keuzes zijn uitgewerkt in overeenstemming met zorgverzekeraar 

� Voor de portfolio zijn benodigde samenwerkingen gerealiseerd (in het kader van 

zorgpaden en behoud klinische registraties artsen) 

Het plan voor de inhoudelijke invulling van de portfolio keuzes en een transitie plan t.a.v. de 

liquiditeit dienen 15-01-2012 gereed te zijn, uitgewerkt door een externe deskundige en 

afgestemd met alle gremia. “ 

Over de acute zorg (SEH functie) wordt opgemerkt: 

“Huidige situatie 

� De Acute Zorg Post (AZP) van De Sionsberg voldoet niet aan de eisen van een SEH. Op dit 

moment is er sprake van een gedoogsituatie van de IGZ.  

� Huidige aanrij tijden van de ambulancezorg naar de AZP voldoen aan de 45 minuten 

norm.  

Knelpunt bij weghalen acute functie in De Sionsberg  

� Indien de AZP van De Sionsberg wordt gesloten vallen er 7,900 inwoners in regio Dokkum 

buiten de vastgelegde norm van 45 minuten aanrij tijd naar een SEH (Bron: RIVM, 

Bereikbaarheidsanalyse SEH 2011). Deze inwoners zitten rondom het gebied 

Lauwersmeer. 

� Ter indicatie: In 2009 zijn er vanuit dit gebied +/- 30 personen in A1 ritten vervoerd naar 

De Sionsberg (Bron: Kijlstra Ambulancezorg Fryslân, 2009). 

Voorgestelde oplossing 

� Plaatsen van een extra ambulancepost in Anjum*. Geraamde jaarlijkse kosten voor deze 

oplossing bedragen € 1,3 miljoen.  

� Het personeel in deze extra ambulance dient te zijn geschoold in het vrijhouden van de 

luchtwegen (IC opleiding).  

� Eventueel is inzet van helikopter als back-up mogelijk voor het invliegen van medisch 

personeel  (Waddendienst). Hier is nader onderzoek voor nodig naar kosten en baten.  

Termijn oplossing 

Bovengenoemde oplossing is binnen 2 weken te realiseren en zal de acute zorg in het gebied 

Lauwersmeer weer onder de 45 minuten norm brengen.” 

En over de geboortezorg: 

“Huidige situatie 

� In het adherentie gebied van De Sionsberg vinden jaarlijks +/- 800 bevallingen plaats. 

Ongeveer 500 van deze bevallingen vindt plaats in het ziekenhuis (Bronnen: CBS Statline, 

2009 en Vektis). 
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� De kwaliteit van de geboortezorg in De Sionsberg staat onder druk gezien de gestelde normen 

van de NVOG (Aanwezigheid IC niveau 1. Deze heeft het ziekenhuis niet, wel een Acute Zorg 

Afdeling (AZA)). 

� Het percentage vrouwen dat durante partu wordt ingestuurd naar De Sionsberg is hoger dan 

het landelijk gemiddelde. Dit is exemplarisch voor het feit dat de communicatie tussen 1
e
 en 

2
e
 lijn rondom geboortezorg niet optimaal functioneert.  

Knelpunt bij weghalen geboortezorg functie in De Sionsberg  

� Voor acute situaties bij thuisbevallingen  neemt de reistijd naar een geboortefaciliteit toe.  

� De klinische geboortes in regio Dokkum dienen in een ander centrum te worden opgevangen. 

Voorgestelde oplossing 

� Korte termijn oplossing: 

� In stand houden geboortezorgfunctie in De Sionsberg maar mogelijke complexe gevallen en 

sectio’s worden overgeplaatst  c.q. doorgestuurd naar andere ziekenhuizen om complicaties 

te vermijden. Jaarlijks worden er ongeveer 170 sectio’s uitgevoerd in De Sionsberg (Bron: 

PRN/LVR-2, 2010) 

� Oplossing op de langere termijn 

� Versterken communicatie tussen verloskundigen en gynaecologen door introductie van een 

GYN/verloskundige screening (integraal zorgpad). Vrouwen met een verhoogd risico krijgen 

een contra-indicatie voor thuisbevalling en gaan voor een bevalling naar een ziekenhuis 

(zware contra-indicatie) of een geboortecentrum (lichte contra-indicatie, zie onder). Dit 

voorkomt voor een groot deel dat vrouwen in partu vervoerd moeten worden en lost ook 

deels de acute zorgvraag op.  Genoemde communicatie dient in geformaliseerde protocollen 

worden vastgelegd.  

� Voor spoedgevallen (bijv. vroeggeboortes) kan de ambulancezorg  optreden voor vervoer 

binnen gestelde normtijden naar een geboortefaciliteit (zie Factsheet Acute Zorg).  

� Nader onderzoek is nodig naar de haalbaarheid van een 1,5 lijns geboortecentrum waar 

reguliere bevallingen uit de regio Dokkum plaats kunnen vinden in plaats van in de 

thuissituatie. Onderzocht moet worden in hoeverre dit aan de gestelde richtlijn voldoet.  

Termijn oplossing 

� Korte termijn oplossing: per direct in te zetten 

� Lange termijn oplossing: nader onderzoek nodig. In de loop van 2012 te realiseren. “ 

DFZ -Achmea meldt aan de IGZ: 

“We hebben hierover overeenstemming met Pasana.” 

 

24 november 2011 

Mail van DFZ-Achmea aan het ziekenhuis: 

“Ik heb inmiddels van .. (IGZ) een terugkoppeling gehad dat ze akkoord gaan met de afspraak 

over het portfolio en de uitwerking daarvan zoals dat beschreven is.  Daarnaast is de IGZ 

akkoord met de oplossing acute zorg. Ze maakte nog wel een opmerking over cytostatica (dat 

kan niet in Dokkum was haar reactie) maar daar stuurt ze nog aanvullende informatie over.  

T.a.v. de geboortezorg gaf ze aan dat dit eenvoudiger kan. Ze hebben daar lang over 

gesproken bij de IGZ. Ze geeft aan dat dit in overleg met de verloskundigen goed kan worden 

geregeld in de regio (thuis bevallen sluiten zij niet uit mits de verloskundige dit goed regelt) 

risico gevallen moeten doorverwezen worden naar andere ziekenhuizen. Durante parti vallen 

onder het regime acute zorg en gaan per ambulance naar de andere ziekenhuizen evenals de 
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sectio's.  

Er is dus volgens de IGZ geen Geboortecentrum nodig in deze regio.” 

 

25 november  2011 

het verscherpt toezicht is gestopt 

 

28 november 2011 

De zorggroep Pasana en  dus het ziekenhuis  maakt via een persbericht bekend, dat 

Het ziekenhuis en de IGZ overeenstemming hebben bereikt over  

“de te nemen maatregelen volgend op het onder verscherpt toezicht stellen en het onderzoek 

van KPMG. Het verscherpt toezicht door de Inspectie zal op basis van de genomen 

maatregelen en de gemaakte afspraken worden opgeheven..” 

Het ziekenhuis heeft geconcludeerd dat  

“De Sionsberg te klein is om te blijven voldoen aan alle minimale volumenormen, terwijl het 

ook financieel niet mogelijk is om op termijn alle zorgactiviteiten zelfstandig in stand te 

houden.” 

Maatregelen die het ziekenhuis bekend maakt zijn: 

- Beëindigen Acute zorg (Spoed eisende hulp) en er komt een extra ambulancepost om te 

kunnen zorgen voor tijdig vervoer naar de andere ziekenhuizen. 

- Beëindigen oncologische zorg 

- (voorlopig) beëindigen cardiologische zorg 

- De geboortezorg wordt vooralsnog wel gehandhaafd, …  Onderzocht wordt hoe de 

geboortezorg in de regio op de langere termijn vormgegeven moet worden 

 

29 november 2011 

SMS vanuit het districtsverloskundig platform aan de verloskundigen dat er in Dokkum geen 

geplande keizersnede operaties meer zouden mogen plaats vinden. 

Het lukt de boze verloskundigen deze dag  niet de Raad van Bestuur van het ziekenhuis aan de 

telefoon te krijgen 

 

29 november 2011 

Telefonisch contact tussen de verloskundigen en DFZ-Achmea. Hierin komt vanuit DFZ-Achmea de 

mededeling dat sluiting van de klinische geboortezorg een eis was van de IGZ voor het opheffen van 

het verscherpt toezicht. 

 

29 november en de dagen daarop volgend 

De IGZ gaat niet in op het verzoek van de verloskundigen om een gesprek. De poging van DFZ-

Achmea  om een breder gesprek met de IGZ te arrangeren waarbij ook de gynaecologen en de RAV 

aanwezig zijn stuit op gelijke wijze. 

 

30 november  2011 

Telefonisch overleg tussen de verloskundigen en het enig lid van de Raad van Bestuur. Hij adviseerde  

de vele energie vooral constructief in te zetten en de redenen waarom het stoppen met de klinische 

verloskunde in Dokkum niet veilig zou kunnen zijn,  vooral bij de IGZ en DFZ-Achmea op tafel te 

leggen. 
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30 november 2011 

Gesprek verloskundigen met DFZ-Achmea. Voor de directeur zorginkoop DFZ blijken de 

gebeurtenissen ook nogal onverwacht. Betuigt spijt dat de communicatie hierover geen 

schoonheidsprijs verdient.  

“Ongeveer 1,5 week voordat het verscherpt toezicht zou aflopen zijn er voorwaarden door de 

inspectie gesteld. Deze voorwaarden hielden in dat de afdeling cardiologie gesloten bleef, en 

de spoedeisende hulp dicht zou gaan.  Hiervoor in de plaats komt er een extra ambulancepost 

in de regio. De plannen voor afslanking van het ziekenhuis hebben te maken met de kwaliteit 

en waarborgen van zorg in de regio. De vorm waarin de Sionsberg blijft bestaan dient ook 

toekomstbestendig te zijn. Sinds korte tijd heeft De Friesland zich bemoeit met de 

problematiek, en als zij dat niet zouden doen, dan zou binnen enkele maanden de Sionsberg 

failliet zijn, en dan zou er ook geen zorg meer in de regio zijn. Bij De Friesland kijkt men nu 

naar welke delen van zorg in de Sionsberg afgestoten moeten worden en naar wat er nog wél 

kan, om te voorkomen dat er straks niks meer is… Voor de ziekenhuisfunctie betekent dit, dat 

er nog wel een polikliniek blijft, en dat alle planbare operaties in de Sionsberg kunnen 

plaatsvinden. Voor de acute zorg zal men naar een ander ziekenhuis moeten. Op termijn zal 

ook geboortezorg verdwijnen. Voorlopig kan dat nog wel doorgaan, maar de geplande 

sectio’s en de complexe bevallingen zouden elders plaats moeten vinden.  … als de patiënt 

nog vervoerd kan worden, dat dit dan zou moeten.  

Hiertegen wordt door de verloskundigen bezwaar gemaakt. Immers, als een bevalling 

complex wordt, moet je niet meer op dat moment verwijzen, maar had je al in een eerder 

stadium ter plaatse moeten zijn. Deze maatregel zal ook voor veel onrust zorgen onder 

zwangeren, omdat zij als zij weten dat zij bij een complicatie alsnog naar Leeuwarden worden 

overgeplaatst, zij zelf de keuze zullen maken om meteen in Leeuwarden te willen bevallen. 

Indien wij iedere complexe bevalling moeten verwijzen kunnen we net zo goed meteen alles 

naar Leeuwarden doen. Hiervoor is in MCL geen opvang, het ligt er nu al regelmatig vol.  

Ook wordt de deling van geplande keizersneden en spoedkeizersneden aan de orde gesteld. 

Dit is heel onlogisch, want bij geplande keizersneden zijn er juist minder risico’s, en dit zijn de 

eenvoudigste keizersneden. De gynaecologen in Dokkum zijn zeer bekwaam in het uitvoeren 

van keizersneden en wij zien als verloskundigen hier de logica niet van.”   

Gevraagd naar wat dan de beste handelwijze is op dit moment, om de onrust onder zwangeren weg 

te nemen wordt geantwoord  

“..  dat het dan beter is om het voorlopig zo te laten als het is, en alleen te verwijzen bij hoog 

complexe zwangeren, die voorheen ook al verwezen werden. Dit standpunt wordt 

overgenomen. 

 … 

Wij vragen van wie het idee komt om het zo te doen, en wie dat heeft bepaald. Hierop krijgen 

wij als antwoord, dat dit een advies is van de inspectie. Er is enige ruimte om er een andere 

invulling aan te geven, die aansluit aan de wensen van verloskundigen. 

.. 

Alleen voor en nazorg doen in de regio is niet datgene wat wij als verloskundigen willen, en 

het is ook niet goed voor de continuïteit van zorg. 

… 
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Naar voren wordt gebracht dat sluiting van de geboortezorg betekent, dat de veiligheid van 

de zwangere in het geding is. De aanrijtijdennorm wordt niet gehaald, en vrouwen die snel 

bevallen, ook hoog risico zwangeren lopen het risico om onderweg te bevallen. Wij vragen of 

geboortezorg dan niet toch in Dokkum kan blijven bestaan. Hierop wordt ontkennend 

geantwoord. Voor de 2
e
 lijns geboortezorg is het nodig dat de AZA aan (IC) normen voldoet, 

waaraan niet kan wordt voldaan. De eisen voor een AZA worden steeds strenger, en dit is 

voor de Sionsberg niet meer haalbaar in de toekomst. 

… dat ook kindergeneeskunde niet gehandhaafd kan worden, omdat deze afdeling gewoon te 

klein is.  De verloskundigen geven aan, dat zonder kindergeneeskunde, ook verloskunde niet 

in stand kan blijven. Er is verzet tegen deze plannen, die zoveel impact hebben, die de 

veiligheid niet waarborgen, en waarvoor bovendien nog geen oplossing is. En dat terwijl de 

maatschappelijke gevolgen zo groot zijn. De Friesland geeft aan, dat zij graag een oplossing 

willen, waarin de regie bij de verloskundigen ligt wat betreft geboortezorg, en dat zij ons hard 

nodig hebben om te komen tot een acceptabele oplossing voor alle partijen. 

Wij gaan uit elkaar met de toezegging dat er op korte termijn een overleg met de inspectie zal 

worden georganiseerd, en dat wij voorlopig in de Sionsberg doorgaan met de geboortezorg 

zoals die tot nu toe was georganiseerd, in ieder geval totdat er een goede oplossing is voor de 

organisatie rondom geboortezorg.” 

(Bron: verslag van de verloskundigen van hun gesprek met DFZ-Achmea) 

 

1 december 2011 

Studie naar het Noordoostelijk deel van het werkgebied van de RAV Fryslân door adviesbureau W.F. 

Botter te Amsterdam uitgebracht aan RAV Fryslân over het effect op de ambulancezorg bij sluiting 

van enkele afdelingen en de SEH functie van het ziekenhuis in Dokkum.  

“De inrichting van een extra standplaats in dat gebied is noodzakelijk op basis van een eerder 

uitgevoerd landelijk onderzoek van het RIVM naar ‘gevoelige ziekenhuizen’ in Nederland 

eerder dit jaar. Een gevoelig ziekenhuis is gedefinieerd als een locatie waarvan (delen van) het 

verzorgingsgebied  uitsluitend door deze locatie wordt bediend. …. Wanneer mensen deze 

niet meer binnen de normtijd kunnen bereiken als de SEH op de betreffende plaats wordt 

gesloten…. 

Er is alleen tijd te winnen in de totale responstijd voor de SEH door een extra standplaats 

dichter bij de onbereikbare postcode gebieden voor de SEH te plaatsen. Er wordt dan 

gewonnen op de rijtijd naar het incident. … Er is een analyse gemaakt van de werkelijke rij en 

responstijden in de periode 2006 t/m 2010.” 

Conclusies / advies (o.a.): extra standplaats nodig, Metslawier heeft de voorkeur, vooral voor het 

gebeid ten noordoosten van Dokkum zo nodig  de helikopter blijven inzetten, vanwege extra vervoer 

tussen de ziekenhuizen wellicht overdag een extra ambulance nodig,  Beide extra ambulances 

kunnen niet uit het reguliere budget voor ambulancevervoer worden gefinancierd. 

 

Begin december 2011 

 De gynaecologen zijn  ook boos over dat geplande keizersnede operaties niet meer zouden mogen 

en de riskantere acute ingrepen wel zouden mogen in Dokkum. 

Er is een bijeenkomst geweest van de gynaecologen, verloskundigen met de raad van Bestuur 

waarna besloten is, vanwege de patiëntveiligheid en de ontstane onrust, dat de klinische 

verloskunde inclusief de keizersnede operaties voorlopig gewoon door zou gaan. Bevestigd werd 
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door de Raad van Bestuur dat de aangekondigde maatregelen waaronder die betreffende de 

klinische verloskunde  onder druk tot stand zijn gekomen. Ze waren voorwaarde voor het opheffen 

van het verscherpt toezicht door de IGZ. 

 

10 december 2011 

manifestatie georganiseerd door het actiecomité ‘Red De Sionsberg’ met 5000 mensen op 10 

december 2011 ontstonden. De bedoeling was daar om de ongeveer 20.000 handtekeningen aan de 

bestuurder van DFZ aan te bieden via de burgemeester van Dongeradeel. De bestuurder van DFZ-

Achmea heeft afgezegd.  

(Bron actiecomité) 

De petitie van Red De Sionsberg is door meer dan 20.000 mensen ondertekend. Hij is overhandigd 

aan burgemeester van Dongeradeel. 

(Bron: Boardroom zorg) 

 

december 2011  

Op verzoek van DFZ-Achmea wordt binnen twee weken een extra ambulance standplaats ten 

Noorden van Dokkum gerealiseerd, zij het eerst provisorisch. 

  

20 december 2011 

Eindrapport IGZ over het verscherpt toezicht met als titel:   

“Afbakening zorgaanbod noodzaak voor verantwoorde zorg in De Sionsberg” 

Ter verklaring dat het verscherpt toezicht op 25 november 2011 kon worden opgeheven schrijft de 

IGZ in haar rapport:  

“Centraal stond bij de uitvoering van het bovenstaande of het bestuur en de betrokken 

beroepsbeoefenaren in het ziekenhuis hun verantwoordelijkheden zouden nemen en de juiste 

besluiten en maatregelen zouden noemen om goede zorg voor hun patiënten te garanderen. 

Door verbeter acties in het ziekenhuis, maar met name de gemaakte afspraken over de 

toekomstige zorgportfolio en voldoende vertrouwen in de uitvoering daarvan is het 

verscherpt toezicht op 25 november tot een afronding gekomen.” 

De IGZ schrijft dat de Raad van Bestuur ook tijdens de periode van verscherpt toezicht te afwachtend 

is geweest en onvoldoende transparant richting inspectie. Door in de laatste paar weken van de 

periode van verscherpt toezicht beslissingen te nemen over een verantwoord toekomstscenario 

heeft zij (alsnog) ‘leiderschap’ getoond. Als concrete zaken gerelateerd aan de instelling van het 

verscherpt toezicht  worden als verbeteringen genoemd: er is een inwerkprogramma voor nieuwe 

specialisten, de formatie anesthesiologen is op niveau en er is 7x24u een arts die de luchtweg kan 

vrijmaken 

“De inspectie is van mening dat de raad van bestuur tijdens het verscherpt toezicht-periode 

de inspectie op een aantal cruciale momenten onvolledig, dan wel te laat heeft geïnformeerd 

over diverse zaken. Zij is tevreden over de handelswijze van de raad van bestuur inzake het 

sluiten van de klinische functie cardiologie op 27 juli j.l.” 

Over de vergeefse poging om deze afdeling per 1 november weer te openen  schrijft de IGZ dat 

sprake was van 

“misleidende zo niet onvolledige informatie” 

“In de laatste maand, oktober, heeft de Raad van Toezicht volledige openheid gegeven over 

het onderzoek naar de toekomstmogelijkheid van het ziekenhuis. Toen was er ook open 
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overleg mogelijk tussen De Sionsberg, directie DFZ en de inspectie over de toekomst van het 

ziekenhuis en de afbakening van de zorg om verantwoorde zorg ook in de toekomst te kunnen 

blijven verlenen.” 

“De uitkomsten va het KPMG onderzoek, op 17 november jl. aan de inspectie verstrekt, 

evenals het besluit van de Raad van Toezicht van de Sionsberg om te stoppen met de acute 

zorgfunctie en de geboortezorgfunctie, maken de inspectie duidelijk dat het zorgaanbod zal 

worden aangepast aan de mogelijkheden van een klein ziekenhuis zonder ic, waardoor  in De 

Sionsberg sprake is van veilige en verantwoorde zorg. Gelet op de recente datum van de 

besluiten, gaat de inspectie akkoord met het gegeven dat een zorgbeleidsplan ontbreekt De 

inspectie gaat akkoord met de toezegging dat ee voorstel voor de inhoudelijke invulling van 

de portfolio keuzes en een transitieplan uiterlijk 15-01-2012 gereed is.” 

 

20 december 2011 

Brief verloskundigen aan Raad van Bestuur van het ziekenhuis met kopie aan o.a. IGZ, Minister, DFZ-

Achmea,  

“Wij, de verloskundigen in de regio noordoost Friesland maken ons ernstige zorgen over de 

continuïteit van de verloskundige zorg in de regio. Wij verzoeken u om erop toe te zien dat er 

in het ziekenhuis geen onomkeerbare maatregelen worden genomen die de verloskundige 

zorg aan zwangeren, zowel in de prenatale als in de natale fase bedreigen of zelfs onmogelijk 

maken. 

De normen van de Minister m.b.t. de verloskundige zorg houden in dat er binnen 15 minuten 

een behandeling moet worden ingezet en dat er een aanrijtijd van 45 minuten maximaal is. 

Onderzoek in het AMC en het UMCG toont aan dat de sterftekans van pasgeborenen 

drastisch toeneemt als de moeder meer dan 20 minuten moet reizen naar het ziekenhuis. 

Voor een klein aantal zwangeren in noordoost Friesland is dit nu al niet haalbaar,dat gaat 

voor een veel grotere groep gelden als de verloskundige zorg uit de Sionsberg verdwijnt. 

 

 Wij voorzien dat bij het ontbreken van zorg vanuit een afdeling klinische verloskunde in de 

regio het aantal geboorten onderweg in de ambulance naar het ziekenhuis in de tientallen per 

jaar zou lopen. Het aantal perinatale sterfgevallen per jaar zou verdubbelen. Dit baseren wij 

op een inventarisatie van onze praktijkgegevens van de afgelopen jaren. …. Het gaat dan 

weliswaar niet om grote aantallen, maar het leed dat daarmee onnodig wordt aangericht is 

naar onze mening onacceptabel. 

Tijdens ons spreekuur merken we nu al onzekerheid bij zwangeren over waar ze straks kunnen 

bevallen. Wij stellen hen daarbij zo veel mogelijk gerust. Maar we verwachten dat, door alle 

onduidelijkheid over het voortbestaan van de afdeling klinische verloskunde in de Sionsberg 

en mede door de tegenstrijdige berichtgeving hierover in de media, zwangeren nu al 

overwegen om uit te wijken naar ziekenhuizen in Leeuwarden en Drachten. Ze realiseren zich 

daarbij de bezwaren van de afstand voor de veiligheid in acute situaties niet. …..  

Wij verzoeken u om met ons in gesprek te gaan om de ruimte daarvoor te creëren d.m.v. 

continuïteit van verloskundige zorg in de Sionsberg.” 

De bijlage bestond uit vele kritische vragen waaronder: 

1. Waarom worden er besluiten genomen zonder dat wij als direct betrokken zijn 

geïnformeerd en waarom heeft men niet geïnventariseerd wat hiervan de gevolgen zijn voor 

geboortezorg, c.q. zwangeren in de regio , in de eerste lijn?  
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2. Waarom heeft de inspecteur ziekenhuizen gezegd dat geboortezorg voor het ziekenhuis 

niet beslist noodzakelijk zou zijn.  

3. Welke maatregelen eist de Inspectie voor het opheffen van het verscherpte toezicht?  

4. Waarom is sluiten van de AZA hiervoor een voorwaarde?  

7. Het voldoende geschoold blijven van het personeel kan door middel van roulatie en 

samenwerking worden opgelost , waarom maakt men hiervan geen gebruik?  

9. Realiseert de bestuurder zich dat bij sluiting van de 2e lijns geboortezorg een 

geboortecentrum in Dokkum geen optie is?  

10. Hoe kijkt de Inspectie aan tegen een mogelijke toename van de perinatale sterfte door de 

aangekondigde maatregelen?  

11. Hoe kijkt de Inspectie aan tegen vrouwen die in hun zwangerschap plotseling een 

complicatie krijgen die snel ingrijpen vereist?  

12. Is er een haalbaarheidsonderzoek geweest naar het sluiten van de 2elijns geboortezorg in 

de Sionsberg?  

 

22 december 201 

Gesprek Raad van Bestuur ziekenhuis en verloskundigen 

1. “De norm voor klinische geboortezorg is o.a. dat er een IC level 1 in het ziekenhuis is. Deze is 

er niet in de Sionsberg en komt er ook niet. De norm is een kwaliteitsnorm die veilige zorg 

moet garanderen. Gevolg van het verdwijnen van klinische geboortezorg omdat betreffende 

kwaliteitsnorm niet gehaald kan worden is dat de veiligheid van zwangeren buiten de muren 

van het ziekenhuis verslechterd. Dus die heeft in een regio als noordoost Friesland een 

tegengesteld effect als wordt beoogd.  Dat is een vraagstuk dat in andere dunbevolkte 

gebieden ook speelt en dat landelijk op de agenda moet komen. Dan kan er een politieke 

uitspraak over worden gedaan.  

2. Uitspraak van dhr. Krappel: hij kan alleen besluiten nemen over zorg die binnen de muren van 

het ziekenhuis wordt geboden. Maar: de afdeling geboortezorg in de Sionsberg gaat pas dicht 

als er een veilig en verantwoord alternatief voor de regio is. Daarbij wordt uitgegaan van de 

normen die door de beroepsorganisaties (NVOG en KNOV) worden gehanteerd. De Friesland 

Zorgverzekeraar heeft in een eerder gesprek weliswaar gezegd dat de afdeling verloskunde 

over 4 weken dicht kan, maar dit is later ingetrokken. 

3. Uitspraak van de verloskundigen: eerstelijns verloskunde in de regio kan niet verantwoord 

worden aangeboden als er geen klinische verloskunde in Dokkum geboden wordt. (Afstand 

meer dan 20 minuten geeft verhoging perinatale sterfte). Dus ook een geboortecentrum in de 

regio is niet verantwoord als er geen klinische verloskunde afdeling is (moet droge verbinding 

zijn).” 

(Bron: verslag van de verloskundigen) 

 

Week 51 , 19-23 december 2011 

“Er is in de week voor kerst in december 2011 telefonisch contact geweest met …. (inspecteur 

IGZ voor de eerste lijn waaronder de verloskundigen) van de inspectie. Wij hebben haar 

verzocht om een onderhoud, en stonden erop dat dit nog voor de kerst plaats zou vinden, 

maar ….  gaf aan dat er helemaal geen sprake was van sluiting van geboortezorg. Zij wilden 

wel een onderhoud, maar dan in het nieuwe jaar. Uiteindelijk is er een gesprek geweest op 3 

februari 2012” 
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(Bron: mededeling verloskundige) 

 

29, 30 of 31 december 2011 

Brief van de Friesland Zorgverzekeringen (DFZ–Achmea) aan haar verzekerden in Noordoost Friesland 

“ .. in verschillende media is de suggestie gewekt dat De Friesland verantwoordelijk is voor de 

maatregelen die nu bij de Sionsberg worden doorgevoerd. Deze berichtgeving is niet terecht 

en onjuist. De maatregelen die de Sionsberg heeft genomen zijn nodig, omdat het als klein 

ziekenhuis aan alle kwaliteitseisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg moet voldoen. 

Het bestuur van het ziekenhuis heeft daarom hervormingsmaatregelen aangekondigd. Bij de 

uitvoering van deze plannen is De Friesland als grootste zorgverzekeraar in de regio natuurlijk 

nauw betrokken. De Friesland heeft als enig doel om goede bereikbare zorg in Noordoost 

Friesland te blijven behouden voor u en alle andere bewoners in de regio. Het ziekenhuis blijft 

bestaan, al zal dit zijn op een andere manier dan voorheen. Zo geeft de Sionsberg in overleg 

met de inspectie besloten om een aantal afdelingen te sluiten, zoals cardiologie en 

oncologische chirurgie. 

Ook als de Friesland vinden wij het jammer dat de Sionsberg niet gewoon in zijn huidige vorm 

kan blijven bestaan. Maar de volume en kwaliteitseisen van het Rijk en de inspectie worden 

strenger. Hierdoor is hervorming van het ziekenhuis noodzakelijk… 

Inmiddels zijn er ook al extra ambulancevoorzieningen geregeld in Noordoost Friesland. 

Hiermee is de veiligheid voor alle inwoners van Noordoost Friesland gewaarborgd, 

vooruitlopend op het plan van aanpak dat nu door De Sionsberg wordt ontwikkeld. … “ 

 

31 december 2011 

ZH sluit 2011 af met exploitatie tekort van € 5,4 miljoen 

  

13 januari 2012 

Bevolking vormt erehaag voor politici bij De Sionsberg toen een delegatie van de gemeente, 

provincie, alle politieke partijen uit de Tweede Kamer, de Inspectie voor de Volksgezondheid en 

Zorgverzekeraar De Friesland naar het ziekenhuis kwam 

(Bron: LC – Leeuwarder Courant) 

 

15 januari 2012 

Deadline voor het ziekenhuis om afspraken te maken met collega-ziekenhuizen in regio, en 

portfolio/scenario verder uitwerken. Deze deadline was het ziekenhuis gegeven door de IGZ bij het 

opheffen van het verscherpt toezicht en afzien van het geven van een aanwijzing door de Minister . 

(Wat die aanwijzing zou moeten inhouden is onduidelijk) 

 

15 januari 2012 

Concept versie 15 januari 20012 van het zorg beleidsplan Ziekenhuis De Sionsberg, gezien en 

geaccordeerd door de medische staf van het ziekenhuis, maar niet verzonden naar IGZ en DFZ-

Achmea. 

“Gewenste situatie:  

Op korte termijn blijven operatiekamers 24/7 beschikbaar voor de geboortezorg. Dit zal 

gebeuren op basis van bereikbaarheidsdiensten conform de aanrij tijden en de richtlijnen. 
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Op lange termijn zal in het kader van een nauw samenwerkingsmodel gynaecologie en 1e lijns 

verloskunde een geboortecentrum met beschikking over de OK-capaciteit worden 

gerealiseerd in of nabij de Sionsberg. 

Door zorgvuldige screening dienen risicogevallen vroegtijdig verwezen te worden naar 

Drachten gezien de daar aanwezige IC faciliteiten. 

Toekomstig portfolio:  

Poliklinische en klinische 2e lijns verloskunde.” 

 

16 januari 2012 

Concept versie 16 januari 20012 van het zorg beleidsplan Ziekenhuis De Sionsberg, niet gezien en 

niet geaccordeerd door de medische staf, maar wel verzonden naar IGZ en DFZ-Achmea 

“Gewenste situatie:  

Op korte termijn blijven operatiekamers 24/7 beschikbaar voor de geboortezorg. Dit zal 

gebeuren op basis van bereikbaarheidsdiensten conform de aanrij tijden en de richtlijnen.  

Na uitbrengen van het advies van de werkgroep en vaststelling daarvan wordt de geboortezorg 

in de Sionsberg gestaakt. Er wordt daarna vorm en inhoud gegeven aan de geboortezorg in de 

regio. Door zorgvuldige screening dienen risicogevallen vroegtijdig verwezen te worden naar 

Drachten gezien de daar aanwezige IC faciliteiten.  

Toekomstig portfolio:  

De poliklinische en klinische 2e lijns verloskunde wordt in 2012 

gestaakt. “ 

Geen plaats voor SEH, IC en operaties alleen onder ‘kantoortijden’. Dit betekent dat het ziekenhuis 

niet meer als back up kan dienen voor thuis en/of klinische bevallingen. 

 

19 januari 2012 

“Gesprek Raad van bestuur ziekenhuis met IGZ en DFZ waarbij gesproken is over enkele 

kwetsbare zorgfuncties. Over geboortezorg is geconcludeerd dat het plan nog geen definitief 

beeld geeft van de manier waarop geboortezorg georganiseerd gaat worden, maar sluiting 

op dit moment is ook geen optie. Dus voor 1 mei nieuw plan. Meijer spreekt vertrouwen uit in 

de goede uitkomst, waarbij hij ook een rol ziet voor DFZ. Hierbij zal ook het alternatief van het 

opzetten van een geboortecentrum betrokken worden. Dit zijn letterlijke citaten. Met DFZ 

ruziën we over of bedoeld was 1e lijns of geïntegreerd centrum was bedoeld. Zie verder 

opdracht werkgroep, waar DFZ bij was.” 

(Bron: mail 10 mei 2012 van Wagenaar aan voorzitter medische staf van het ziekenhuis) 

 

24-1-2012  

KPMG aanvullend rapport.  Dit is opgevraagd aan het ziekenhuis, maar geweigerd. 

 

3 februari 2012 

“Vanmiddag heb ik met Hilde Royen gebeld, zij was betrokken bij de vorming van het 

beleidsplan. En wat zegt zij? Het is juist niet de bedoeling dat klinische verloskunde uit 

Dokkum weggaat, en dat is ook niet gecommuniceerd naar Inspectie en Zorgverzekeraar. Wat 

is dan wel de bedoeling? Dat er een werkgroep wordt ingesteld, die uitzoekt op welke manier 

de geboortezorg in de regio kan blijven. Met behoud van klinische verloskunde. Dit plan moet 
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dan tegen de huidige normen en richtlijnen worden gehouden. Want zo zegt Hilde, als 

klinische verloskunde verdwijnt, hoeven we helemaal geen plan te schrijven.” 

(Bron: mail mevr. de Vries, verloskundige aan de overige verloskundigen) 

 

3 februari 2012 

Overleg verloskundigen / gynaecoloog Noordoost Friesland met Inspectie voor Volksgezondheid 

….. (inpsecteur IGZ eerstelijn) en ……. (IGZ Inspecteur-accounthouder voor het ziekenhuis IGZ) 

Vijf verloskundigen en een gynaecoloog.  

“Raad van Bestuur De Sionsberg heeft in plan november 2011 besloten Acute zorg en 

geboortezorg te sluiten. 

Dit besluit is bevestigd in het plan dat op 13 januari jl. door de directe en de medische staf van 

het ziekenhuis is gepresenteerd. 

Afgesproken is dat het ziekenhuis medio mei 2012 komt met een plan voor geboortezorg, in 

samenspraak met de RAV, DFZ en de eerstelijns verloskundigen. 

De verloskundigen zijn tot op heden niet benaderd en of betrokken. 

De inspectie hoort met bezorgdheid het verhaal en de info van de verloskundigen. De 

informatie verheldert veel, er is belangstelling voor de cijfers en men wil graag de presentatie 

ontvangen. 

De inspecteurs kunnen op dit moment niet veel doen, het advies is om proactief het 

ziekenhuis te benaderen om aan dat plan te gaan werken en scenario’s te ontwikkelen; die 

vervolgens tegen de gestelde normen voor kwaliteit en veiligheid aan te houden. Op basis van 

het beleidsplan geboortezorg kan de inspectie reageren, zij moet instemmen met de 

uitvoering van het plan. Dus er is nog tijd voor de verloskundigen om invloed uit te oefenen 

via bijdragen aan het beleidsplan.” 

(Bron: mail Lies van der Wal. Regioadviseur ROS Friesland aan de verloskundigen) 

 

4 februari 2012 

tweede bijeenkomst tussen het actiecomité , IGZ, DFZ en ziekenhuis  

 

Week 6, 6-10 februari 2012 

Gesprek tussen de heer Meijer, Raad van Bestuur Nij Smellinghe en de verloskundigen  van NO 

Fryslân. 

 

13 februari 2012 

Uitnodiging van de Raad van Bestuur van de Sionsberg aan de gynaecologen, verloskundigen en DFZ 

om met een vertegenwoordiging deel te gaan nemen in de nieuwe werkgroep geboortezorg van het 

ziekenhuis  om te komen tot een plan voor 1 mei 2012. 

 

15 februari  

“Een volle bus mensen vanuit Dokkum naar Den Haag voor het AO in de Tweede Kamer. Uit 

wat men hoorde putte men .. de hoop dat de Minister zich zou inspannen om  de 

geboortezorg in Dokkum te behouden. Vooral haar opmerking dat zij niet alle strenge normen 

wil opleggen, omdat het belangrijk is de infrastructuur in stand te houden, was daarvoor 

aanleiding. Ook de opmerking van de minister dat zij zou handhaven op de 45 minutennorm, 

daar dit de enige wettelijke norm is, die er is.” 
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(Bron: verslag gesprek mevrouw de Vries, verloskundige met Bon) 

 

17 februari 2012 

20.000 handtekeningen verzameld door het actiecomité ‘Red De Sionsberg’ aangeboden aan de 

vaste Kamercommissie Volksgezondheid van de Tweede Kamer.   

 

29-2-2012  

Brief van de IGZ aan de Nederlandse Ziekenhuizen met het resultaat  van de inventarisatie 

implementatie advies ‘Een goed beging” van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. 

Per 1 juli 2012 moeten alle partijen aan de norm voldoen volgens veldpartijen en de ziekenhuizen 

moeten een verantwoordingsnota inleveren over die aspecten waaraan zij in november 2011 nog 

niet voldeden. 

In de nota:  

“Bovendien bestaat in het veld gerede twijfel over de wenselijkheid 

en noodzaak van het voldoen aan die normen. De oplossingen die nu in veel 

ziekenhuizen worden overwogen, meer concentratie van zorg rond de bevalling, 

zijn niet op korte termijn te verwezenlijken en brengen nieuwe problemen ten 

aanzien van de bereikbaarheid mee. Deze dilemma's vragen om een heldere keuze 

van de overheid over het gewenste beleid.” 

 

5-3-2012  

voorwaardelijk besluit tot fusie met Drachten 

De  “analyse gewenste situatie”  vermeldt het  verdwijnen klinische verloskunde op termijn 

 

7 maart 2012 

Opnieuw een AO in de Tweede Kamer waar De Sionsberg aan de orde komt en een bus vol mensen 

uit Noordoost Fryslân op de tribune aanwezig zijn. 

 

30 april 2012 

Scenario 2 wordt door het ziekenhuis het beste gevonden en verzonden aan de IGZ en DFZ-Achmea.  

Eén document mist: de wijze waarop  men denkt aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen. Een stuk 

wat is geaccordeerd door het VSV. 

 

7 mei 2012  

Notitie van B&W gemeente Dongeradeel: 

“Er is afgesproken dat voor het onderdeel geboortezorg een apart plan gemaakt zou worden. 

Dit plan moest voor 1 mei klaar zijn en is op 7 mei besproken met de IGZ. 

Een van de vereisten van IGZ was dat de zorgverzekeraar en het ziekenhuis consensus 

moesten bereiken over het plan. Dat is helaas niet gelukt en de IGZ heeft het plan dan ook 

afgewezen.” 

 

23 april 2012 

De IGZ schrijft aan de Raad van Bestuur  

“De inspectie zal bij geboortezorg niet handhaven op de aanwezigheid van een IC level 1, mits  
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- het zorgaanbod op een verantwoorde wijze is afgebakend. Er dienen waarborgen te zijn 

die de aanwezigheid van een level 1 IC kunnen vervangen; 

- Een prospectieve risico-inventarisatie en –evaluatie is uitgevoerd en oplossingen zijn 

gekozen die voor de beroepsgroep (NVOG) medisch inhoudelijk verantwoord zijn. 

- Daarnaast dient de gekozen oplossing uiteraard financieel haalbaar te zijn, waarbij wordt 

verwezen naar de afspraken gemaakt bij het opheffen van het verscherpt toezicht op 25 

november 2011 en het gespreksverslag van op 25 januari 2012” 

 

8 mei 2012  

Bekendmaking  dat het ontwikkelde plan of scenario van de Sionsberg voor de klinische 

verloskundeniet werd geaccepteerd door de IGZ en DFZ-Achmea. 

 

10 mei 2012  

notitie B&W Dongeradeel over bijeenkomst actiegroep: 

“Op vragen of dit  betekent dat DFZ ieder scenario waarin sprake zou zijn van een tweede lijn 

verloskunde in de Sionsberg zou hebben afgewezen, is het antwoord van mevrouw Monissen 

geweest (tijdens bijeenkomst actiegroep op 10 mei 2012) dat dit niet perse het geval hoeft te 

zijn: op het moment dat in de andere scenario’s was aangetoond dat de enige manier om 

veilig bevallen in de regio mogelijk te maken een gecombineerd eerste/tweedelijns centrum 

zou zijn, dan was zij bereid om daar wel naar te kijken. Maar iedere andere uitwerking zonder 

tweede lijn zou de voorkeur genieten (mits deze veilig genoeg zou worden beoordeeld). Een 

klein muizengaatje dat hoop biedt voor alle betrokkenen in de regio” 

 

10 mei 2012 

Mail van mevr. de Vries verloskundige. Ze was lid van de  ‘Werkgroep Geboortezorg ‘ van de 

Sionsberg en werkte mee aan het plan waarin de klinische verloskunde behouden zou blijven. Na 

afwijzing door DFZ-Achmea en de IGZ is vervolgens gevraagd voor de Taakgroep Geboortezorg van 

DFZ-Achmea. De mail is gericht aan de vertegenwoordigers van de medische staf van het ziekenhuis 

in de nieuwe taakgroep. Aanleiding is de ontvangst van het voor haar verrassende document 

herpositionering Sionsberg d.d. 16 januari 2010 waarin i.t.t. wat bekend was staat,dat de klinische 

verloskunde verdwijnt uit Dokkum: 

“… na het uitbrengen van het advies van de werkgroep en vaststelling daarvan wordt de 

geboortezorg in de Sionsberg gestaakt. 

Het staat gewoon in het zorgbeleidsplan, en dit is mij niet verteld! Nee, er zou in staan dat er 

niets geregeld was, en het kon worden ingevuld. Niet dus. 

Wat zegt Hilde Royen (voorzitter medische staf)hiervan? Zij heeft geboortezorg gewoon 

uitgeleverd, of niet? 

Nu hebben we gewoon voor niks bij elkaar gezeten, alle moeite voor niks, ik heb er meer dan 

een dagtaak aan gehad, in de afgelopen maanden. 

Door wie ben ik nu bij de neus genomen? 

Zorgverzekeraar? Of toch Wagenaar? 

Waarom heb ik van niemand dit zorgbeleidsplan eerder gezien? Wie schuift wat onder tafel? 

Is dit wel de definitieve versie? 

Waarom is mij van alles wijsgemaakt?” 
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10 mei 2012 

Mail van mevr. Rooyen, voorzitter medische staf van het ziekenhuis aan mevr. de Vries, 

verloskundige 

“Janke laat ik hier heel duidelijk over zijn: ik heb helemaal niets uitgeleverd en ben NIET , OP 

GEEN ENKEL MOMENT akkoord gegaan met deze stukken.” 

 

11 mei 2012 

conference call en daarmee start van de Taakgroep Geboortezorg van DFZ-Achmea 

 

11 mei 2012 

Mail van mevr. de Vries verloskundige aan het bestuur van de medische staf van het ziekenhuis  

“Na vanavond moet ik helaas constateren, dat de toegestuurde versie van het 

herpositioneringsplan de definitieve versie is. Na 16 januari is er niet een ander plan of een 

nieuwe versie meer gekomen. Dit staat zwart op wit, en dit is het heroriëntatieplan op basis 

waarvan de IGZ het verscherpte toezicht heeft opgeheven. (meegedeeld door DFZ) 

Op pagina 17, alinea 4.1 staat duidelijk: gewenste situatie: De poliklinische en 2e lijns 

verloskunde verdwijnt. 

Dan in de ontvangen notitie van het gesprek van 19-01 lees ik het volgende: DS zal op 1 mei 

een nieuw plan gereed hebben waarin, binnen de kaders van de eerder gemaakte afspraak, 

aangegeven wordt hoe de geboortezorg in de regio op een verantwoorde wijze georganiseerd 

kan worden. 

Als ik deze stukken lees, kan ik enkel concluderen, dat de kaders van die eerdere afspraak in 

het zorgbeleidsplan staan, namelijk: zonder 2e lijns verloskunde. 

Wat ik niet snap is: 

Waarom is er niet voor gezorgd, dat bij zulke belangrijke afspraken, er geen verschil in 

interpretatie kan bestaan, en waarom is er niet voor gezorgd dat het zorgbeleidsplan waar de 

specialisten mee akkoord zijn gegaan na de besprekingen met de IGZ inclusief de laatste 

wijzigingen zwart op wit stonden. 

Mij is voorgehouden dat de specialisten allemaal kennis hebben kunnen nemen van het 

herpositioneringsplan. Ik lees dit als verloskundige, en ik interpreteer het net zo als de 

zorgverzekeraar. Is er dan niemand van de specialisten, die hier in januari bezwaar tegen 

heeft gemaakt? Waarom is die informatie aan iedereen: werkgroepleden, specialisten, de 

wethouder en de actiegroep achtergehouden? Waarom heeft niemand van ál die personen er 

op gestaan de originele tekst van het herpositioneringsplan zwart op wit te ontvangen? Is ten 

onrechte gezegd dat het achterhaald was? Of is dat ook weer een verschil in interpretatie? .. 

En voor de toekomst: alle afspraken moeten duidelijk en helder zijn, niet voor tweeërlei uitleg 

vatbaar, en zwart op wit.” 

 

19 mei 2012 

“Eén bijeenkomst, paneldiscussie  o.l.v. prof. Nijhuis, daar kon alleen gekeken worden naar 

oplossingen zonder klinische  verloskunde in Dokkum” 

(Bron verslag gesprek mevrouw de Graaf met Bon) 

 

Onderstaande plaatjes zijn onderdeel van een presentatie aan de Taakgroep Geboortezorg van de 

Friesland zorgverzekeraar – Achmea 
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21-5-2012  

Expertgroep bijeen te Zwolle. Als experts door DFZ uitgenodigd:   

- Prof. dr. Jan G. Nijhuis, vrouwenarts uit Maastricht, dat was degene die in de weken er voor 

ook de taakgroep had geleid,  

- Mevrouw Cinthia Vogeler van de NCPF,  

- mevr dr. Anita CJ Ravelli. Epidemiologe,  

- prof.dr.Hein.W.Bruinse, gynaecoloog uit Nijmegen,  

- mevr. de Miranda ook onderzoeker in het AMC  

- mr. Rolf (G.R.J.) de Groot, advocaat bij bureau  van Pels Rijcken,   

- Jos (J.M.) Becker Hoff, directeur van het bureau van de KNOV en  

- Chiel Bos, voorzitter bestuur van de stichting College Perinatale Zorg. 

 

In de beschrijving van de in de tweede ring aanwezige mevrouw de Graaf, directeur Zorgbelang 

Fryslân: 

“Eén expert bijeenkomst 21 mei te Zwolle o.l.v. hoofdredacteur van Skiprr. Ging meer over het 

delen van kennis in het algemeen over spreiding en concentratie” 

(Bron verslag gesprek mevrouw de Graaf met Bon) 

 

In de beschrijving van de in de tweede ring aanwezige mevrouw de Vries, verloskundige: 

“Zij kon of mocht echter geen inbreng hebben, door de manier waarop het was 

georganiseerd. Er was een eerste, binnen ring met door DFZ uitgenodigde mensen die alles 

mochten zeggen en daarbuiten zat de tweede ring die niet mee mocht praten.  Er werden 

dingen gezegd die niet klopten en waar niet op mocht worden gereageerd.  Zo sprak prof 

Nijhuis er over dat de mensen in 15 tot 20 minuten in het ziekenhuis zouden kunnen zijn. Ook 

zou hij gezegd hebben: “dan gaat het misschien een keertje mis..” En de voorzitter van de 

bijeenkomst (hoofdredacteur van Skiprr) concludeerde dat de 45 minuten aanrijtijd niet in het 

geding zou komen. Hij zei dit meteen bij aanvang van de discussie, bij de opening van de 

bijeenkomst. Het was geen conclusie. Het werd als mededeling gedaan, zonder enige 

onderbouwing. Hij zei: Er is een misverstand, wat ik als allereerste uit de weg wil ruimen: er is 

door verschillende mensen gezegd dat de aanrij tijd van 45 minuten niet gehaald wordt, en 

dat er een witte vlek op de kaart zou ontstaan, maar dat is niet het geval: er is geen sprake 

van een witte vlek op de kaart, de aanrij tijd is overal in het gebied haalbaar.” 

… 

“Wanneer mevrouw Monissen zegt: “Ze zijn er allemaal bij geweest.”, dan weet  zij dat de 

verloskundigen geen gelegenheid hadden te reageren op de leugens, die in ‘de eerste ring’ 

verteld werden. We hebben wel gereageerd achteraf en ze kent dus onze onvrede. In een mail 

heb ik deze onvrede laten blijken, in de bijlage bij die mail ben ik inhoudelijk ingegaan op een 

aantal factsheets. Deze mail is in BCC ook aan de inspectie verzonden.” 

(Bron verslag gesprek mevrouw de Vries met Bon) 

 

In de beschrijving van de in de eerste ring aanwezige voorzitter van de Raad van Bestuur van het 

ziekenhuis De Sionsberg: 

“.. conclusie getrokken, … dat wij in de Sionsberg gaan stoppen met de klinische verloskunde…  

Zoiets kan je alleen maar voortzetten, .. wanneer daarvoor een voldoende breed draagvlak is 
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in de samenleving. En dan zijn niet de minst belangrijke partners daarin de stakeholders: de 

verzekeraar en de IGZ. Dus vandaar dat besluit.  

… het oordeel over de toekomstbestendigheid  (en daar gaat het om, niet om de gerealiseerde 

kwaliteit) van deze vorm van acute zorg is negatief. En daar heb ik mij bij aangesloten.”  

Een aantal vrouwen (volgens DFZ-Achmea  20 tot 40 per jaar) die na het staken van de klinische 

verloskunde  in Dokkum te ver van een ziekenhuis wonen, zullen niet meer veilig thuis kunnen 

bevallen.. 

” Dat is ook precies wat in die sessie ergens eind mei in Zwolle ook aan de orde is geweest.” 

(Bron verslag gesprek de heer Wagenaar en mevrouw Monissen met Bon) 

 

21 mei 2012 

Minister van VWS in antwoord op Kamervragen van  

“Om klinische verloskunde op een verantwoorde wijze te kunnen leveren is het van belang 

aan de geldende normen voor kwaliteit en bereikbaarheid te voldoen. De IGZ heeft 

aangegeven dat de (acute) zorg in de Sionsberg op onderdelen onvoldoende aan de 

randvoorwaarden van kwaliteit van zorg voldeed en heeft de Raad van Bestuur van het 

ziekenhuis gevraagd om een toekomstbestendig zorgbeleidsplan op te stellen. Daarop besloot 

de Raad van Bestuur van de Sionsberg in het najaar van 2011 tot een nieuw en 

toekomstbestendig zorgprofiel zonder acute zorgfunctie en zonder klinische verloskunde. Een 

belangrijke reden voor dit besluit was dat het de Sionsberg al sinds jaren niet goed lukt om 

een continue bezetting te garanderen van voldoende en deskundig medisch en 

verpleegkundig personeel, ook tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten. Het beëindigen 

van de klinische verloskunde was daarmee onontkoombaar. De IGZ en zorgverzekeraar De 

Friesland hebben het zorgbeleidsplan in januari 2012 goedgekeurd onder de conditie dat er 

een aanvullend plan voor de geboortezorg moest worden gemaakt waarin de klinische 

verloskunde op zorgvuldige wijze wordt afgebouwd, conform het door de raad van bestuur 

gekozen zorgprofiel. Dit plan diende voor 1 mei 2012 gereed te zijn. Het plan voor de 

geboortezorg dat de Sionsberg recent heeft besproken met de zorgverzekeraar en IGZ gaat uit 

van het bieden van volledige klinische verloskundige zorg en is daarmee niet in 

overeenstemming met het, door het ziekenhuis gekozen zorgprofiel, waarin immers geen 

acute zorgfunctie resteert. In de komende weken zal een onafhankelijke werkgroep 

voorstellen doen hoe de geboortezorg in Noordoost Friesland op een verantwoorde wijze 

geleverd kan worden. De voorstellen van de werkgroep dienen aan te sluiten bij de 

bereikbaarheids- en kwaliteitsnormen, de zorgplicht van de verzekeraar en de regiospecifieke 

behoefte.” 

3  

Deelt u de opvatting dat iedereen in Nederland recht heeft op goede en volwaardige 

geboortezorg, inclusief inwoners van dunbevolkte gebieden, zoals Noordoost Fryslân?  

3  

Ja, het recht op goede en volwaardige geboortezorg is juist één van de redenen dat het 

aanbod van klinische geboortezorg in de Sionsberg zal moeten stoppen. Zie hiervoor mijn 

antwoord op vraag 1. 

4  

Zijn de eerstelijns verloskundigen betrokken bij de plannen, aangezien de eerste- en 

tweedelijn naadloos op elkaar moeten aansluiten?  
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4  

Vertegenwoordigers van twee eerstelijns verloskundigen praktijken in de regio waren 

betrokken bij de plannen die het ziekenhuis zou maken voor een verantwoorde afbouw van de 

tweedelijns verloskunde in Dokkum. Dit overleg heeft zoals nu blijkt niet geleid tot een plan 

voor verantwoorde afbouw, maar tot een rudimentair plan voor het behoud van de 

tweedelijns verloskunde dat niet in overeenstemming is met de geldende eisen voor 

verantwoorde zorg. Immers voor de tweedelijns verloskunde is een ziekenhuis nodig met 

voldoende capaciteit aan personeel en 7x24 uur beschikbaarheid van acute zorgfuncties. In de 

uitwerking van de nieuwe voorstellen door de onafhankelijke werkgroep zullen ook de 

verloskundigen weer worden betrokken. 

 

23 mei 2012  

Demonstratieve stille (estafette) tocht van De Sionsberg naar het MCL in Leeuwarden door 

medewerkers van De Sionsberg, om hun gevoelens van onmacht, onbegrip, onzekerheid, boosheid, 

verdriet, enz. tot uiting brengen. Iedereen is verkleed als zwangere en men loopt met een 

kinderwagen of buggy. Op de zwangere buiken staan allerlei opschriften. 

(bron RTV NO Fryslân) 

 

25-5-2012 

De voorzitter van de Raad van bestuur a.i. van de Pasana Zorggroep reageert,  

“Nu zowel DFZ als de IGZ in de media hun visie daarop geven”  

 met een open brief: “Geboortezorg een reactie” 

Daarin: 

“DFZ, IGZ en  Pasana Zorggroep zijn het eens over de analyse dat De Sionsberg als klein 

ziekenhuis kwetsbaar en kostbaar is en dat het geboden is intensieve samenwerking te 

zoeken meteen groter ziekenhuis.  

het gewenste profiel van De Sionsberg: laag complexe verrichtingen, het beantwoorden van 

laag complexe acute zorgvraag uit de regio en de zorgvraag van huisartsen buiten 

kantoortijden. 

Pasana Zorggroep gaat ervan uit dat het fusiebesluit met Nij Smellinghe in Drachten over 

enkele maanden kan worden uitgevoerd. Daarmee wordt het draagvlak voor allerlei 

ziekenhuisvoorzieningen aanzienlijk steviger” 

onder het kopje “acute zorg” in het zorgbeleidsplan ook opgenomen, dat  –  tot nader inzicht –   

“de geboortezorg met daaraan gekoppeld klinische kindergeneeskunde (neonatologie) wordt 

gehandhaafd. “In ieder geval tot halverwege 2012, daarna afhankelijk van de uitkomsten van 

de werkgroep” 

Ten aanzien van de geboortezorg is de beleidslijn dat vrouwen bij wie complicaties worden 

verwacht, worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen. Tellen we deze vrouwen mee in 

het lage perinatale sterftecijfer, dan stijgt dat zeer lage cijfer van 4,4 op de duizend naar het 

nog steeds lage cijfer 5,5 op de duizend. Dat staat ook in de rapportage van de werkgroep 

(par.4.6 blz 8). DFZ- Achmea kent het rapport heel goed, maar stelt desondanks dat de cijfers 

niet kloppen, dat appels met peren worden vergeleken, en dat vergelijking met deze cijfers 

oneerlijk zou zijn vanwege een hoger dan gemiddeld aandeel sectio’s. 
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30 mei 2012 

Mail van mevrouw Koenders-de Rijke van DFZ-Achmea 

“Op basis van de input vanuit de taakgroep en de expert groep is door De Sionsberg en De 

Friesland geconstateerd dat afbouw van de klinische verloskunde verantwoord haalbaar is, 

maar dat wel in een zorgvuldig en breed gedragen traject moeten worden voorbereid. De 

gemaakte keuzes in het zorgbeleidsplan van januari jl worden daarmee gehandhaafd. 

Beoogd wordt op korte termijn een plan van aanpak uit te werken die er toe leidt dat vanaf 1 

juli stapgewijs het transitieproces kan worden uitgerold. Een en ander dient er toe te leiden 

dat uiterlijk op 1 mei 2013 de klinische geboorte zorg in De Sionsberg is afgebouwd.” 

 

Commentaar van de directeur van Zorgbelang Fryslân mevrouw de Graaf op deze  en dergelijke 

mededelingen van DFZ-Achmea:  

“Mw de Graaf irriteert zich aan de steeds terugkerende verhalen dat iedereen er bij heeft 

gezeten en de suggestie dat het besluit is voortgekomen uit de discussies in de taakgroep, of 

de expertbijeenkomst. Dat is niet zo.  

Het besluit van het ziekenhuis is niet op grond van deze discussies genomen en ook achteraf 

kunnen de werkgroepen en de expertbijeenkomst niet gebruikt worden om te zeggen dat het 

besluit op hun inbreng en discussies is gebaseerd. De deelnemers hebben  zich neer moeten 

leggen bij het genomen besluit. ZF is  niet betrokken geweest bij het besluit. ZF heeft juist  

aangegeven te verwachten dat het uitgewerkte plan van de werkgroep geboortezorg van de 

Sionsberg, ondanks dat het plan onmiddellijk werd afgewezen door de IGZ en DFZ, wel 

doorgerekend en vergelijkenderwijs beoordeeld zou worden.  Dat werd toegezegd maar lijkt 

niet te zijn uitgevoerd.  Dat is een gemiste kans. Het lijkt nog steeds de moeite waard” 

(Bron verslag gesprek mevrouw de Graaf met Bon) 

 

Commentaar van de verloskundige mevrouw de Vries op deze  en dergelijke mededelingen van DFZ-

Achmea:  

“Er is geen gezamenlijk besluit over een plan van aanpak. Het is een uitwerking van een eis of 

voorwaarde van de IGZ waar de verloskundigen niet achter staan. Het sluiten van de klinische 

verloskunde te Dokkum  is niet gezamenlijk besloten, maar opgelegd. Binnen dit opgelegde 

kader hebben ze noodgedwongen meegewerkt aan de vormgeving van het plan van aanpak 

van juli 2012, maar de verloskundigen staan er niet achter. We voelen ons verplicht de 

vermijdbare schade en risico’s zo veel mogelijk te beperken. De verloskundigen gaan er 

daarbij vanuit, dat er onder druk van DFZ en de IGZ een onomkeerbaar besluit is genomen 

door het ziekenhuis over het sluiten van de klinische verloskunde te Dokkum.” 

(Bron verslag gesprek mevrouw de Vries met Bon) 

 

11 juni 2012 

Mail van mevrouw  de Vries verloskundige en lid van de  ‘Taakgroep Geboortezorg ‘ aan de mede 

taakgroepleden: 

“Het plan wat er nu ligt is niet geaccordeerd! Er is geen draagvlak onder medisch specialisten 

van de Sionsberg…. 

Er is door De Friesland en de Sionsberg geconstateerd dat afbouw van de klinische 

verloskunde verantwoord haalbaar is.  
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Door de verloskundigen wordt deze mening echter niet gedeeld. Afbouw van de klinische 

verloskunde achten wij vanwege de afstand tot het volgende ziekenhuis onverantwoord. In 

acute situaties kan het volgende ziekenhuis niet tijdig bereikt worden. .. 

Het probleem van de afstand, en de daaraan gerelateerde verlenging van de reistijd, is niet op 

te lossen met politiemotoren, helikopters en andere "creatieve" ideeën. 

Ook het maken van een CTG onderweg, of het geven van zuurstof helpt niet, als iedere minuut 

telt. Uit de rittijden registratie, die door Kijlstra was aangeleverd bleek dat er uit het gebied 

130 ritten naar het MCL waren. Hiervan was bij 100% de reistijd boven de 20 minuten. 

Van de 130 ritten waren er 3 tussen 20-30 minuten, 88 meer dan 30 minuten en 39 meer dan 

45 minuten. 

En dat terwijl de 45 minutennorm geen kwaliteitsnorm is, en er op dit moment discussie is 

binnen expert groepen, of de 45 minutennorm wat betreft verloskunde niet te ruim genomen 

is. Bovendien blijkt uit deze registratie, dat er in zelfs 30% van de gevallen de ambulance-rij 

tijd norm van 45 minuten wordt overschreden! Dit is tegenstrijdig met wat er tijdens het 

expert forum in Zwolle werd meegedeeld. 

Niet alleen voor een klein deel van de zwangeren (zoals vermeld in het verslag 20-30) is de 

thuisbevalling niet meer mogelijk, maar voor bijna het gehele gebied wat door de praktijken 

in Dokkum en Kollum wordt bestreken. Dit heb ik ook in de bijeenkomst met de taakgroep 

aangegeven. Zwangere vrouwen worden hierdoor ernstig beperkt in hun keuzevrijheid, een 

fundamenteel recht van de vrouw om thuis te bevallen wordt hiermee geschonden. En 

mochten zij toch de keuze maken om thuis te bevallen, dan is daarmee hun veiligheid niet 

gegarandeerd. 

Vrijwel alle deelnemers aan de taakgroep hebben aangegeven geen verantwoording te willen 

dragen voor de beslissing om te stoppen met klinische verloskunde in Dokkum. Maar wat mij 

als eerstelijns verloskundige het meest frustreert is dat wij als beroepsgroep nauwelijks zijn 

gehoord, en dat er inhoudelijk nog geen enkele keer is geluisterd naar de risico's die sluiting 

oplevert voor de eerste lijn. Wij, eerstelijns verloskundigen, zijn juist de expert op het gebied 

van de thuisbevalling en de risico's die zich in de thuissituatie voordoen, naast de cliënt zelf. 

Maar onze mening wordt door hoogleraren, die nauwelijks betrokken zijn bij thuisbevallingen, 

misschien zelfs wel nooit, onder tafel geschoven. Wij, eerstelijns verloskundigen, zijn óók 

degenen die als eerste met de gevolgen worden geconfronteerd. En daarom geldt voor mij 

het volgende als er gezegd wordt: je moet nu de pijn voorbij, en naar de toekomst kijken. De 

ergste pijn moet nog komen. Dat is als ik naast de kraamvrouw zit, met een arm om haar 

heen, om te troosten, waar er geen troost meer is. Dát vind ik zelfs veel erger, dan de hele 

sluiting van het ziekenhuis. Maar de beslissing om te sluiten is wel de oorzaak van die pijn. 

Pijn, die ook, door andere beslissingen, door een andere visie voorkomen had kunnen worden. 

Kwalitiet die ook op een andere manier gewaarborgd kan worden. Als gynaecologen 

maatschappen de handen ineen slaan, en gezamenlijk voor elkaar en met elkaar zorgen dat 

de kwaliteit in álle ziekenhuizen gewaarborgd en zo mogelijk verbeterd wordt. Zodat er bij 

klinische verloskunde in de hele provincie wordt voldaan aan de uitgangspunten van "een 

goed begin". Samen met verloskundigen als ketenpartners. Als de inspectie alleen toetst op 

kwaliteit, en een goed plan niet op voorhand afwijst, en als de Zorgverzekeraar voldoet aan 

haar zorgplicht.” 

In haar bijlage: 
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“ontbreken level 1 IC is een veldnorm van de NVOG. Hierop wordt niet door de inspectie 

gehandhaafd, sterker nog, in veel meer ziekenhuizen kan niet aan deze norm worden 

voldaan. Overigens is een level 1 IC zelden nodig, omdat er bij complicaties in de 

zwangerschap (In Dokkum, zoals ook in Drachten en Leeuwarden) wordt verwezen naar een 

OHC(Obstetric High Care). Veel vaker dan intern een IC nodig is, is er vanuit de periferie de 

noodzaak van klinische verloskunde dicht bij huis. Niet zelden gaat het om een 

levensbedreigende acute situatie, die zonder aanwezigheid van een IC toch een goede afloop 

in de 2e lijn heeft, dankzij de snelheid waarmee gehandeld kan worden.” 

 

11 juni 2012 

Brief met bijlagen van mevr. de Vries namens de verloskundigen aan de IGZ en kopie aan alle 

betrokken partijen 

“Frustrerend is dat in de ogen van diverse partijen, die niet direct betrokken zijn bij een 

eerstelijns bevalling wordt geoordeeld dat vrouwen rustig thuis kunnen bevallen, terwijl er 

niet naar de direct betrokkenen bij een eerstelijns bevalling, namelijk de verloskundigen, 

wordt geluisterd…. 

Als verloskundigen zien wij ons genoodzaakt om de bevallingen niet meer thuis te laten 

plaatsvinden. Dit is niet onze keuze, maar het directe gevolg van de sluiting van verloskunde 

in de Sionsberg. Zelfs met goede afspraken met de ambulance achten wij de risico’s te groot 

indien zich tijdens de bevalling of direct daarna een spoedsituatie voordoet die snel ingrijpen 

vereist. … 

De noodgedwongen beslissing om geen thuisbevallingen meer te doen, levert echter andere 

risico’s op, met name voor de fysiologische bevalling die snel verloopt, namelijk het risico op 

een onverwachte bevalling onderweg. Tijdens het vervoer van huis naar ziekenhuis is niet 

altijd professionele hulp voorhanden, wat ook voor hoogrisico zwangeren extra risico’s met 

zich meebrengt. Ook nemen de risico’s toe door een toename van medicalisatie bij laagrisico 

zwangeren. .. 

Afstand en reistijd kunnen niet korter gemaakt worden dan ze zijn. Uit de rittijden van Kijlstra 

blijkt 100% van de ritten meer tijd te kosten dan 20 minuten. Dit betekent, dat in gevallen 

waar we nu nog net op tijd in de Sionsberg zijn, we in de toekomst te laat komen. Te laat om 

het leven van moeder en/of kind te redden. Maar aangezien deze situaties zich slechts een 

enkele keer voordoen, neemt men dat kennelijk op de koop toe.  

En zo ontstaan verschillen in kwaliteit van leven tussen het platteland en de dichter bevolkte 

regio’s. Zo is veilige zorg dichtbij niet meer gegarandeerd, en vervalt voor vrouwen de 

mogelijkheid om thuis te bevallen. Deze situatie achten wij onwenselijk en onrechtvaardig. 

Nogmaals dus een zeer dringend beroep op u om in uw beoordeling van de plannen voor het 

bieden van verloskundige zorg in de regio Noordoost Friesland de veiligheid voor moeder en 

kind te laten prevaleren boven de financieel –en bedrijfseconomische motieven.” 

 

20 juni 2012 

Brief van de IGZ aan de verloskundigen  

“Ziekenhuis De Sionsberg heeft besloten de klinische geboortezorg te sluiten. Tijdens een 

expert forum op 21 mei te Zwolle is vastgesteld dat afbouw op een verantwoorde wijze kan 

plaats vinden. Het proces van herinrichting van de keten geboortezorg in Noordoost Friesland 

krijgt de tijd tot 1 mei 2013.  
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Een daartoe ingestelde projectgroep maakt op dit moment een plan van aanpak voor dit 

proces, waarbij ondermeer beoogd wordt een breed regionaal samenwerkingsverband op te 

richten met alle relevante betrokkenen, waaronder de regionale verloskundigen  

Ik adviseer u met klem aansluiting te zoeken bij het werk van de projectgroep, opdat u 

betrokken bent en blijft in de besluitvorming en zo uw zorginhoudelijke bijdragen kun t 

(blijven) leveren aan een zo optimaal mogelijke keten geboortezorg in Noordoost Friesland 

voor moeder en kind.” 

 

 

5 juli 2012 

Op 5 juli 2012 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit besloten dat 

voor het tot stand brengen van de hierboven genoemde concentratie geen vergunning is vereist. Dit 

besluit 7435/29 is aan de meldende partijen op 5 juli 2012 bekendgemaakt. 

 

6 juli 2012 

“Door de IGZ is de deadline voor het Plan van Aanpak ten behoeve van de afbouw van 

klinische verloskunde in Dokkum op 6 juli 2012 gesteld.” 

(Bron: ‘Herinrichting geboortezorg Noordoost Friesland’ – DFZ-Achmea) 

 

6 juli 2012 

Plan van aanpak: ‘Herinrichting geboortezorg Noordoost Friesland’ 

“Al langere tijd is er overleg over de toekomst van de verloskunde in ziekenhuis De Sionsberg. 

Na intensief overleg met de IGZ en op input van betrokken zorgverleners in de regio 

(taakgroep geboortezorg) en experts op het gebied van de geboortezorg (expertforum), 

besloot De Sionsberg begin juni om de klinische verloskunde in het ziekenhuis af te bouwen. 

De Sionsberg wordt hierbij gesteund door de IGZ en De Friesland Zorgverzekeraar. 

Doelen : …  te komen tot een organisatie en uitvoering van de geboortezorg in de regio 

Noordoost Friesland die veilig is voor moeder en kind, kwalitatief verantwoord, afgestemd op 

de wensen van de zwangere vrouwen en financieel verantwoord is.  

… 

Sommige delen van deze regio zullen bijvoorbeeld buiten de verantwoorde reistijdennorm 

voor thuisbevallingen komen te liggen. Voor een aanstaande moeder uit deze regio heeft deze 

afbouw tot gevolg hebben dat een thuisbevalling niet meer tot de mogelijkheden behoort. 

… 

wordt gestreefd naar het gebruik van een gezamenlijk Perinataal Webbased Dossier (PWD). 

Het PWD heeft als doel de communicatie tussen alle betrokken zorgverleners in de 

verloskunde te optimaliseren, zodat (acute) overdrachtsmomenten soepeler verlopen en zo de 

kwaliteit van zorg voor moeder en kind wordt verbeterd. Het PWD is ook toegankelijk voor de 

cliënt zelf …. Realisatie van het PWD is nog een stip op de horizon; het digitale dossier is nog 

niet beschikbaar. … Vanaf 1 januari 2013 kan de tweedelijn hoogstwaarschijnlijk in de acute 

fase de dossiers van de eerste lijn inzien middels het zogenaamde Acute Fase Bericht …. 

Totdat de regio de pilot krijgt toegewezen, is gekozen om te werken met papieren dossier. Dit 

dossier heeft de cliënt zelf in haar bezit, zodat zij in het geval van een acute situatie zelf haar 

dossier kan overhandigen. 

… 
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In afstemming met de gynaecologen in MCL en NS ontwikkelen de verloskundigen protocollen 

voor de risico-screening. Door de exacte handelingen die tijdens de screening uitgevoerd 

dienen te worden in protocollen uit te werken, kan de verloskundige deze screening 

zelfstandig uitvoeren. 

… 

De huidige overleg- en communicatiestructuur van de verschillende VSV’s bevatten veel 

overeenkomsten, waarbij VSV Dokkum in de uitvoering voorop loopt….. De nieuwe overleg- en 

communicatie structuur is nog niet bepaald voor de regio Noordoost Friesland. Bij 

herinrichting is het belangrijk dat de zorgverleners uit regio Dokkum (de 1e lijns 

verloskundigen praktijken uit Dokkum en Kollum) aansluiten bij het VSV Drachten en het VSV 

Leeuwarden, en de werkwijzen van de verschillende VSV’s op elkaar afgestemd worden. 

… 

De ambulances in de regio worden beter toegerust voor acute bevallingen ….  Het 

ambulancepersoneel is na bijscholing beter voorbereid op een acute bevalling en in staat 

deze, zonder aanwezigheid van speciaal opgeleide professionals, tot een goed einde te 

brengen. 

… 

Het advies _een goed begin. Veilige zorg rondom zwangerschap en geboorte beveelt aan dat 

locatiekeuze voor de bevalling alleen is voorbehouden aan die vrouwen die een gezonde 

zwangerschap doormaken in een veilige omgeving. …. Echter, een veilige omgeving betekent 

ook dat het ziekenhuis op tijd te bereiken is indien een acute situatie zich voordoet tijdens de 

bevalling. Geografische ligging betekent dus een beperking van vrijheid in de locatiekeuze 

voor zwangere vrouwen bij het wegvallen van de klinische verloskunde in De Sionsberg. 

Om de toename van de reistijd en de daarmee samenhangende risico’s het hoofd te bieden, 

neemt het aantal spoedritten toe. Zo zal voor vervoer van bevallende vrouwen in de actieve 

fase nodig, eerder een ambulance worden opgeroepen, met name als het druk is op de weg. 

… 

valt een aantal postcodes buiten de bereikbaarheidsnorm van 45 minuten voor de 

ambulance. Dit betekent dat het in die gebieden niet verantwoord is om thuis te bevallen, 

omdat zorg onvoldoende gewaarborgd is in acute situaties. De cliënten buiten de 

bereikbaarheidsnorm kunnen poliklinisch bevallen in bijvoorbeeld het Nij Smellinghe of MCL. 

Bij een poliklinische bevalling dient de cliënt tijdig in het ziekenhuis te zijn, net zoals dit in 

andere regio’s (bijvoorbeeld op de Waddeneilanden). Dit resulteert in een langer verblijf in 

het ziekenhuis, omdat de cliënt tijdig in het ziekenhuis moet zijn om acute situaties te 

voorkomen. 

… In De Sionsberg wordt poliklinische pre- en postnatale zorg geboden, waardoor overdag 

gynaecologen beschikbaar zijn voor consulten. Echter, tijdens avond-, nacht- en weekenduren 

is dit niet het geval en moeten cliënten naar de omliggende ziekenhuizen reizen. Verplaatste 

thuis- en klinische bevallingen vinden volledig plaats in de omliggende ziekenhuizen. Langere 

reistijd betekent hogere reiskosten en een tijdsinvestering. Tegelijkertijd betekent dit dat de 

zwangere goed voorgelicht moet zijn. Een zelfde redenering gaat op 13  

voor de kindergeneeskunde in de neonatale fase. Het voortbestaan van de klinische 

kindergeneeskunde in de Sionsberg is nog onduidelijk. 

… 
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Voor poliklinische bevallingen in het ziekenhuis wordt wel een eigen bijdrage gerekend, 

evenals voor het ambulance vervoer. In het geval van verplaatste eerstelijns medische zorg 

geldt in de nieuwe situatie geen eigen bijdrage. Dit betekent dat vrouwen die als gevolg van 

de herinrichting niet langer thuis kunnen bevallen omdat de afstand niet meer binnen de 

reistijdennorm valt, geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Wanneer een cliënt zelf besluit 

om te bevallen in een andere setting, om welke reden dan ook geldt, geldt nog wel de eigen 

bijdrage van €350. 

… 

Er zijn extra verloskundigen nodig om de dienstenstructuur rond te krijgen. Dit vraagt om 

uitwerking in de financiële implicaties van de sluiting van de klinische verloskunde in De 

Sionsberg. Daarbij moet in ogenschouw genomen worden dat uitbreiding van het aantal 1e 

lijns verloskundigen ook de mogelijkheid biedt om extra taken te vervullen en eventueel uit de 

2e lijn over te nemen. 

De verwachting is dat de eerstelijns verloskundigen indien nodig met hun cliënt meegaan in 

de ambulance en doorgaan met de begeleiding van de poliklinische bevalling, dan wel de 

bevalling in de tweede lijn. Echter dit is nog niet bepaald. Voor de implementatie is van 

belang dat praktische zaken worden uitgedacht, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden 

aan het vervoer van de verloskundige naar huis, nadat zij met de cliënt mee zijn gereisd per 

ambulance naar het ziekenhuis. 

… 

Voor de formatie gynaecologie in de omliggende ziekenhuizen moet bepaald worden of deze 

toereikend is voor de nieuwe zorgvraag als gevolg van de herinrichting. Indien nodig moeten 

mogelijkheden voor (gedeeltelijke) inzet van gynaecologen van De Sionsberg in het Nij 

Smellinghe of het MCL onderzocht worden (bv. volledige indiensttreding of het draaien van 

diensten)… 

Nij Smellinghe en het MCL hebben beide aangegeven dat zij verwachten de nieuwe 

patiëntenstroom te kunnen bedienen binnen de huidige infrastructuur. Het MCL heeft om 

deze reden de verbouwing voor één extra verloskamer gepland. Niet alleen is de gemiddelde 

toename van patiënten relevant, ook de invloed van de nieuwe patiëntenstroom op de 

piekmomenten dient te worden onderzocht. 

… 

Er zal waarschijnlijk sprake zijn van een langere gemiddelde opnameduur van poliklinische 

bevallingen, zoals beschreven in paragraaf 3.2. Een langere ligduur heeft consequenties voor 

de zorglogistiek (bijvoorbeeld doorstroom) en de kosten per poliklinische bevalling in het 

ziekenhuis. 

… 

De implementatie wordt geleid door een kernteam, bestaande uit vertegenwoordigers van De 

Friesland Zorgverzekeraar (Aaltje Bakker), Nij Smellinghe (Jelle Nutma), De Sionsberg (nader 

te bepalen) en de eerstelijns verloskundigenpraktijk uit de regio Noordoost Friesland (nader te 

bepalen). 

 

16 juli 2012 

Brief RIVM aan RAV Fyslân met test uit zomer 2011 op 45 minuten SEH bereikbaarheid Dokkum-

Metslawier uitgaande van de sluiting van de SEH  in Dokkum. Is bij schrijven nog onder embargo.  Zie 

echter  ook  notatie bij 19 juni 2012 waarin gegevens uit waarschijnlijk de zelfde bron. 
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19 juli 2012 

IGZ stemt in haar brief aan het ziekenhuis en DFZ-Achmea informeel in met ‘aanpak herinrichting 

geboortezorg Noord Oost Friesland’.  

“Enkele passages roepen wel de vraag op in hoeverre professionals daadwerkelijk betrokken 

zijn geweest bij het opstellen,kennis hebben genomen van de tekst en ingestemd hebben.” 

 De IGZ benadrukt het belang van het creëren van voldoende draagvlak onder alle betrokken 

professionals. 

De IGZ heeft geen vergunning verlenende of toestemmende rol, dus formele toestemming is niet aan 

de orde. Het plan geeft de IGZ op dit moment het vertrouwen dat gedurende de transitiefase en in 

de nieuwe situatie voldoende waarborgen kunnen worden ingebouwd, opdat sprake is en blijft van 

verantwoorde geboortezorg in Noord Oost Friesland. 

De IGZ geeft in haar brief geen commentaar op de opmerkingen die de rol van de iGZ beschrijven: 

- “Na intensief overleg met de IGZ en op input van betrokken zorgverleners in de regio 

(taakgroep geboortezorg) en experts op het gebied van de geboortezorg (expertforum), 

besloot De Sionsberg begin juni om de klinische verloskunde in het ziekenhuis af te bouwen. 

De Sionsberg wordt hierbij gesteund door de IGZ en De Friesland Zorgverzekeraar.”(blz 3 pva) 

- “Door de IGZ is de deadline voor het Plan van Aanpak ten behoeve van de afbouw van 

klinische verloskunde in Dokkum op 6 juli 2012 gesteld” (blz 3 pva) 

 

 

Toekomst planning 

 

5-9-2012 

De Raden van Toezicht  van Nij Smellinghe en van Zorggroep Pasana  ondertekenen bestuurlijke fusie 

en maken deze bekend 

(Bron vz RvB Pasana in gesprek met Bon) 

 

 

1-5-2013  

Sluiting klinische verloskunde te Dokkum 

Verloskundig samenwerkingsverband regio rond Dokkum en Drachten draait en er wordt samen 

gewerkt met MCL 

(Bron vz RvB Pasana in gesprek met Bon) 
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Bijlage  2 

 

Lijst met bij de Raad van Bestuur van het ziekenhuis opgevraagde (zo nodig  vertrouwelijk te 

houden) documenten.  

 

De twee (concept) zorgbeleidsplannen van de Sionsberg, één van 15 januari en één van 16 januari  

(nr. 30) zijn verkregen, de rest is geweigerd. Dat kan goed begrepen worden bij een aantal 

vertrouwelijke documenten. Die zouden ook vertrouwelijk gehouden worden door de onderzoeker. 

Voor de overige documenten is de weigering te zien, als gebrek aan behoefte om opening van zaken 

te geven.  

Een aantal documenten waren al verkregen of zijn later (veel meer dan op deze lijst) verkregen via 

andere wegen, in plaats van de weg waarlangs dat eigenlijk zou behoren. 

 

1 Visitatierapport Cardiologie Sionsberg februari 2009 + reactie ZH 

2 Visitatie rapport Anesthesiologie Sionsberg van  september 2010 (waarover op 26 juli 2011 

met IGZ wordt gesproken en welke op 9 september aan de IGZ is overhandigd en 

waarvan de IGZ schrikt) + reactie ZH en IGZ 

3 Verslag IGZ van thematisch toezichtbezoek SEH 24 november 2010 + reactie ZH 

4 Hervisitatieraport Cardiologie Sionsberg … + reactie ZH 

5 Brief IGZ toelichting verscherpt toezicht, verbeterpunten 3 juni 2011 + reactie ZH 

6 Verslag gesprek 6 juni 2011 tussen Sionsberg, IGZ en DFZ van partijen (+ evt. reacties) 

7 Verslag / rapport van de IGZ van haar onaangekondigd inspectie bezoek aan de Sionsberg op 

28 juni 2011 + reactie ZH 

8 Verslag IGZ van gesprek Sionsberg-IGZ op 4 juli 2011 van partijen (+ evt. reacties) 

9 Verslag IGZ van gesprek Sionsberg-IGZ op 26 juli 2011 van partijen (+ evt. reacties) 

10 Verslag/rapport  IGZ bezoek op 26 juli 2011 aan AZP (Acute Zorg polikliniek?) Sionsberg+ 

reactie ZH 

11 Argumentatie van de Sionsberg om op 28 juli 2011 de afdeling cardiologie te sluiten(+ evt. 

reacties) 

12 Verslag IGZ van gesprek Sionsberg-IGZ op 9 september 2011 van partijen (+ evt. reacties) 

13 Beleidsplan Cardiologie Sionsberg zoals overhandigd op 9 september 2011 aan de IGZ + 

reactie IGZ 

14 Voor zover openbaar verslagen van partijen van gesprekken over samenwerking en fusie 

tussen Sionsberg respectievelijk Drachten en MCL of persberichten daar over. 

15 (Interne ?) Audit rapport acute zorg zoals overhandigd op 9 september 2011 aan de IGZ 

16 Reacties ketenpartijen acute zorg zoals overhandigd op 9 september 2011 aan de IGZ 

17 Verslagen van partijen + voorafgaande correspondentie gesprek op 14 september 2011 

tussen RvB + RvT Sionsberg + IGZ  

18 Brief IGZ van 12 oktober 2011 aan Sionsberg + reactie ZH 

19 Verslag / rapport van de IGZ van haar onaangekondigd inspectie bezoek aan de Sionsberg op 

14 oktober 2011 + reactie ZH 

20 Verslagen van partijen + voorafgaande correspondentie gesprek op 26 oktober 2011 tussen 

RvB + RvT Sionsberg + IGZ + documenten i.v.m. optreden jurist van zh, welke reden was 

voor zh tot “herbezinnen op communicatie” 
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21 Definitieve Rapport(en)/advie(s)(zen) KPMG aan DFZ (inclusief opdracht DFZ aan KPMG) 

waarin zij hele scoop aan specialismen en financiën doorlicht en adviseert welke zorg wel 

en niet in Dokkum kan plaatsvinden zoals aangekondigd of besproken op 26 oktober 

2011+ reactie ZH 

22 Verslagen van partijen + voorafgaande correspondentie gesprek op 10 november 2011  

tussen RvB + RvT Sionsberg + IGZ + DFZ 

23 Argumentatie van RvB Sionsberg om te willen stoppen met acute zorg en de klinische 

functies chirurgie, geboortezorg en kindergeneeskunde die in disbalans zijn en blijvend te 

stoppen met cardiologie zoals besproken op 10 november 2011 met instemming IGZ 

24 Verslagen van partijen + voorafgaande correspondentie gesprek op 25 november 2011  

tussen RvB + RvT Sionsberg + IGZ 

25 Argumentatie van Sionsberg tot besluit te kiezen voor stoppen met klinische verloskunde en 

“acute zorg”(?) zoals meegedeeld aan IGZ op 25 november 2011 

26 Concept eindrapportage IGZ van 20 december 2011 

27 Verslagen / rapporten IGZ van haar “geïntensiveerd onderzoek tussen  … naar 1
e
: de 

Spoedeisende Hulp  - Acute Zorg Afdeling, 2
e
: de Continuiteit van zorg verleend door 

vakgroepen/maatschappen, 3
e
: de Verloskundige zorg, 4

e
: de Oncologische zorg, 5

e
: de 

Minimaal Invasieve Chirurgie, 5
e
: het Operatieve proces 

28 Brief IGZ aan de Minister over Sionsberg zoals aangekondigd in gesprek op 25 november 

2011 

29 Spoedvisitatierapport anesthesiologie zoals gevraagd door IGZ op 20 december 2011 

30 twee (concept) zorgbeleidsplannen van de Sionsberg, één van 15 januari en één van 16 

januari 2012. (Deze twee documenten zouden verschillend zijn) 
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BIJLAGE 3 

CORRESPONDENTIE MET RAAD 

VAN TOEZICHT 

  Verzonden per email aan  

de heer Doppenberg  

  

Post adres 

 

Telefoon 

E-mail 

Website 

K.v.K. nr. 

BTW nr. 

E. H. Woltersweg 35 

9831 TG Aduard 

+31(0)6 11409891 

info@BureauBon.nl 

www.BureauBon.nl 

54745489 

(NL) 851424442B01 

   

     

 

 

 Aan De heer Ton Doppenberg  

Voorzitter van de Raad van 

Toezicht, Zorggroep Pasana,  

Ziekenhuis de Sionsberg 

Postbus 39 

9100 AA Dokkum 

 

   Aduard, 24 augustus 2012 

Onderwerp: Klinische verloskunde te Dokkum 

Ons kenmerk: 1204-20120824 Uw kenmerk:  

  

Geachte  heer Doppenberg, 

 

Telefonisch spraken wij elkaar reeds over het onderzoek i.v.m. het sluiten van de klinische 

verloskunde te Dokkum wat ik uitvoer in opdracht van de gemeente Dongeradeel.  

Nadat het door mij in dit kader gevraagde gesprek met u als voorzitter van de Raad van Toezicht 

geweigerd werd, was de keuze schriftelijke vragen of helemaal niks.   

Met enige onvoorziene vertraging, waarvoor excuses, ontvangt u bij deze mijn vragen.  Het zijn 

vragen bedoeld ter verheldering voor de buitenwereld van het optreden van de Raad van Toezicht 

uiteraard in samenhang met de Raad van Bestuur. Om misverstanden te voorkomen, ik hoef dat 

optreden slechts te beschrijven, niet te beoordelen.  

Uiteraard bent u van harte welkom in geval van vragen of de behoefte aan overleg. Mijn 

rechtstreekse telefoon nummer staat in het briefhoofd. 

 

Ik verzoek u beleefd spoed te betrachten met het  beantwoorden en de antwoorden uiterlijk 29 

augustus aan mij te mailen. 

In dat geval kan ik u het conceptrapport van bevindingen voorafgaand aan de eindrapportage 

toesturen op 31 augustus a.s.. 

 

Vriendelijke groeten 

Reinoud Bon 

Bijlage: Vragen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht 
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Vragen aan de vz van de Raad van Toezicht 

1 Hoe vaak is er ongeveer (werk) contact geweest tussen de Raad van Toezicht en de Raad van 

Bestuur in 2010 en 2011?  

2 Wanneer is de Raad van Toezicht op de hoogte geraakt van de onvoldoende beoordeling  bij 

de visitatie op 25 februari 2009 van de vakgroep Cardiologie in de Sionsberg door de 

Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) en de daarbij behorende mededeling 

dat een vervroegde  hervisitatie plaats zou gaan vinden? 

3 Wanneer is de Raad van Toezicht op de hoogte geraakt van het onvoldoende vorderen en/of 

bewaken van de realisatie van de na deze visitatie afgesproken verbetermaatregelen, 

waaronder toekennen van formatie voor een vijfde cardioloog? En welke consequenties 

heeft zij hieraan verbonden? Had de Raad van Toezicht een beeld van de kwaliteit van 

deze afspraken?  

4 Wanneer is de Raad van Toezicht op de hoogte geraakt van de onvoldoende beoordeling  bij 

de her visitatie van de vakgroep Cardiologie in de Sionsberg door de Nederlandse 

Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) waarbij geconstateerd werd:  

- een zeer moeizame relatie tussen de vakgroep en de raad van bestuur, 

- een beperkte inbedding van de vakgroep cardiologie, 

- een moeizame relatie met een aantal specialisten (waaronder de stafvoorzitter) en 

andere medewerkers 

- onacceptabele werkafspraken waardoor de acute zorg onvoldoende kan worden 

gewaarborgd?    En welke consequenties heeft zij hieraan verbonden? 

5 In 2005 kwam het rapport van de IGZ uit, getiteld: “Intensieve zorgen”. Belangrijkste 

boodschap daarin ging over de zelfoverschatting  door (te) veel IC’s van hun 

mogelijkheden. De richtlijn van de beroepsgroep voor de aan een IC met niveau 1 te 

stellen eisen dateert van 2006. Het betrof o.a. het beschikken over een geregistreerde 

intensivist, een geaccordeerd ziekenhuisbeleidsplan waarin de grenzen aan de zorg 

vastliggen en de regionale samenwerking met een ziekenhuis met hoger IC niveau, het 

interklinisch transport en het monitoren van de kwaliteit van de IC zorg.  In 2008 heeft de 

IGZ gesteld, dat zij de eisen in deze richtlijn voortaan als norm voor verantwoorde IC zorg 

zou gaan handhaven. Wanneer is de Raad van Toezicht  bekend geraakt met het feit, dat 

de IC van de Sionsberg niet aan de daaraan te stellen eisen/normen voldeed en er dus 

niet langer van een IC sprake was? En welke consequenties heeft zij hieraan verbonden? 

6 Het hebben van een IC niveau 1 is een minimum eis /norm die door de beroepsgroep gesteld 

wordt aan een afdeling klinische verloskunde.  Wanneer is de Raad van Toezicht  bekend 

geraakt met het feit dat de Sionsberg niet aan deze eis of norm voldeed? En welke 

consequenties heeft zij hieraan verbonden? 

7 Wanneer is de Raad van Toezicht  bekend geraakt met het feit dat de afdeling Spoed eisende 

hulp (SEH) van de Sionsberg niet aan deze daaraan te stellen eisen of normen voldeed? 

En welke consequenties heeft zij hieraan verbonden? 

8 Wanneer is de Raad van Toezicht  bekend geraakt met het feit dat de IGZ eiste dat er een bij 

de beperkte mogelijkheden in Dokkum passend en door de medische staf geaccordeerd 

zorgbeleidsplan opgesteld zou worden? 

9 Wanneer is de Raad van Toezicht  bekend geraakt met het feit dat de IGZ kritiek had op het 

ziekenhuis waar het respectievelijk betrof  

- de aanwezigheid van de arts 24 uur per dag/7 dagen per week,  
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- inwerkprogramma’s waarnemend medisch specialisten,  

- calamiteitenmeldingen en  

- borging van indicatorenuitkomsten op het gebied van volumina,  

- het voldoen aan de eisen van volumina vast te leggen in een passend zorgbeleidsplan? 

En welke consequenties heeft zij hieraan verbonden? 

10 Het exploitatie tekort van ongeveer 3,5 miljoen Euro over 2010 en 5,4 miljoen Euro over 

2011 betekenen een grote beperking voor de mogelijkheden en de zelfstandigheid van 

het ziekenhuis, ook wat betreft het voortzetten van de klinische verloskunde. Wanneer is 

de Raad van Toezicht  bekend geraakt met het feit dat de Sionsberg af zou kunnen gaan 

stevenen op een financieel te kort?  En welke consequenties heeft zij hieraan 

verbonden? 

 

Xxxx 

 

Mail 

Op 30-8-2012 17:29, de heer  Doppenberg schreef: 

Geachte heer Bon, 

Op 16 juli jl. gaf u aan een gesprek met mij te willen over een onderzoek, die u in opdracht  van de 

gemeente Dongeradeel  verricht , naar “de feiten en omstandigheden rond de ( ontwikkeling?) van 

de klinische verloskunde in Dokkum”.  Ik heb u per mail van 20 juli  jl. laten weten dat  de visie van 

Pasana al in voldoende mate door uw gesprekken met diverse personen binnen onze organisatie, 

waaronder onze bestuurder, tot zijn recht zal komen.  Een gesprek met mij zou daarom geen 

toegevoegde waarde  hebben. In een telefonisch contact, een dag later, drong u aan om toch in te 

gaan op uw verzoek. Daarop bood  ik aan uw vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Bij mail/brief van 24 augustus, ruim een maand later, verzoekt u mij een twaalftal vragen te 

beantwoorden binnen vijf dagen. Het valt me daarbij op dat de meeste vragen mogelijk slechts 

indirect verband houden met de recente ontwikkelingen rond de geboortezorg en veelal slaan op 

besluitvorming van de Raad van Toezicht in een periode waarbij geen van de huidige leden onderdeel 

uitmaakte van de raad. Dat betekent dat archiefonderzoek nodig is nog afgezien van de vraag of ik 

zonder expliciete instemming van de overige leden van de Raad van Toezicht in kan gaan op die 

vragen die zonder archiefonderzoek beantwoord kunnen worden. Zoals u weet, zijn de 

beraadslagingen van de Raad van Toezicht vertrouwelijk. 

Daarom kan ik u helpen met de volgende samenvatting van de ontwikkeling van de geboortezorg in 

de afgelopen 12 maanden: 

In het voorjaar van 2011 heeft IGZ,  zoals u weet, verscherpt toezicht ingesteld over het ziekenhuis 

de Sionsberg in Dokkum.  De geboortezorg was bij de motivatie hiervan nog niet direct in beeld. Na 

de zomer toen inmiddels ook De Friesland in overleg met IGZ over het verscherpt toezicht trad,  werd 

duidelijk dat IGZ  pas het verscherpt toezicht wilde opheffen als Pasana, op heel korte termijn,  een 

zorgbeleidsplan voor de Sionsberg zou ontwikkelen.  Dat heeft vervolgens geleid tot een rapportage 

van KPMG waarin een aantal portfolio scenario’s voor de Sionsberg worden beschreven. Uit deze 

rapportage bleek dat door beperkte omvang van de Sionsberg een aantal specialismen vanuit het 

oogpunt van kwaliteitsborging en economische bedrijfsvoering  niet meer toekomstbestendig waren. 
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De geboortezorg was een van die specialismen. Het KPMG rapport is onder begeleiding van leden 

van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, de bestuurssecretaris en de voorzitter van de 

medische staf tot stand gekomen. Daarnaast was de Friesland, naast Pasana mede opdrachtgever 

voor KPMG, ook betrokken bij de tot standkoming van deze rapportage. Vervolgens is deze 

rapportage, al of niet in samengevatte vorm, langs alle gremia van het ziekenhuis geleid, waaronder 

de medische staf, de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Dankzij het feit dat er binnen Pasana 

overeenstemming was over scenario 2 ( zonder geboortezorg ) van de KPMG rapportage heeft IGZ 

het verscherpt toezicht ultimo november 2011 opgeheven. Wel werd door IGZ hieraan de 

voorwaarde verbonden dat Pasana,  ook weer op heel korte termijn, een nadere uitwerking diende 

te maken van genoemd scenario in een zorgbeleidsplan voor de Sionsberg. 

In de eerste weken van januari 2012 is door Pasana een zorgbeleidsplan voor het ziekenhuis 

ontwikkeld onder leiding van de toenmalige voorzitter van Nijsmellinghe, de heer Meijer, die als 

adviseur optrad.  Van meet af aan was de heer Meijer van mening dat klinische cardiologie van 

Pasana weer heropend zou moeten worden. Over geboortezorg was hij minder duidelijk. Maar in 

beide gevallen zou het een uitbreiding zijn van het eerder besloten scenario 2. Tijdens overleg met 

IGZ over het zorgbeleidsplan medio januari 2012 kwam toch een onderzoek naar de mogelijkheid van 

een zogenaamd geboortecentrum  aan de orde. Dit is door de nieuwe bestuurder, de heer Wagenaar 

met de betreffende medisch specialisten opgepakt.  Hier blijkt sprake te zijn van interpretatieverschil 

tussen Pasana enerzijds en IGZ en de Friesland anderzijds t.a.v. datgene wat onder een 

geboortecentrum moet worden verstaan. Waar wij dachten dat daarmee een tweedelijns 

geboortecentrum in Dokkum werd bedoeld meenden IGZ en Friesland dat slechts een eerstelijns 

geboortecentrum aan de orde was dan wel  naar een alternatief voor de sluiting van de geboortezorg 

in Dokkum moest worden gezocht. Beide partijen, IGZ en de Friesland, hebben geïrriteerd 

gereageerd op onze benadering en hebben de facto een ontwikkeling die wij meenden te zien voor 

wat betreft de geboortezorg in Dokkum, geblokkeerd.  Daarmee is ook de recente besluitvorming 

rond de geboortezorg verklaard ( sluiting per 1 mei 2013 ). Het beëindigen van de geboortezorg in 

Dokkum is derhalve een gevolg van het ontbreken van draagvlak bij IGZ en de Friesland.  

Ik hoop dat ik u met bovenstaande informatie voldoende heb ingelicht en verzoek u deze reactie 

integraal in een bijlage van uw onderzoek op te nemen. 

Met vriendelijke groet, 

Ton Doppenberg 

Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Pasana zorggroep 

( Tevens namens de leden van de Raad van Toezicht ) 
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   Verzonden per email aan  

De heer T. Doppenberg  

  

Post adres 

 

Telefoon 

E-mail 

Website 

K.v.K. nr. 

BTW nr. 

E. H. Woltersweg 35 

9831 TG Aduard 

+31(0)6 11409891 

info@BureauBon.nl 

www.BureauBon.nl 

54745489 

(NL) 851424442B01 

   

     

 

 

    

 Aan De heer Ton Doppenberg  

Voorzitter van de Raad van 

Toezicht, Zorggroep Pasana,  

Ziekenhuis de Sionsberg 

Postbus 39 

9100 AA Dokkum 

 

   Aduard, 30 augustus 2012 

Onderwerp: Klinische verloskunde te Dokkum 

Ons kenmerk: 1204-20120830 Uw kenmerk: Uw e-mail  

d.d. 30 augustus 2012 

 

Geachte  heer Doppenberg, 

 

Mijn dank voor uw reactie per mail vandaag. Ik zal voor zover van belang  er gebruik van maken in 

mijn rapport.  

 

Helaas moet ik constateren, dat u na uw weigering met mij als onderzoeker te spreken, nu ook 

weigert uitvoering te geven aan het door ons telefonisch bereikte compromis: het stellen door mij en 

het beantwoorden door u van schriftelijke vragen.  

 

Het meewerken aan het onderzoek impliceert onvermijdelijk, dat de onafhankelijk onderzoeker de 

vragen stelt. Kennelijk kiest u er voor, ondanks ons eerdere gesprek hierover en uw toezegging 

daarin, om toch liever uw eigen vragen aan u zelf te stellen en alleen uw eigen vragen te 

beantwoorden en aan mij te sturen. U negeert hiermee de vragen die ik namens de belanghebbende 

bevolking aan u als voorzitter van de Raad van Toezicht heb gesteld. In personele wisselingen bij de 

Raad van Toezicht zie ik geen goede reden voor het weigeren van de gevraagde feitelijke informatie.  

 

Het spijt mij dat ik u niet heb kunnen overtuigen mee te werken, temeer daar ik op 21 juli had 

begrepen, dat het mij wel gelukt was u tot medewerking te bewegen.  

 

Ik ben van plan om aan uw verzoek te voldoen en uw reactie integraal, voorzien van mijn vragen en 

brieven als bijlage in het rapport op te nemen. Ik vind dat ik mijn twee vragen om bevestiging van 

informatie die ik uit andere bron had gekregen niet openbaar kan maken en daarom laat ik deze weg. 

 

Vriendelijke groeten 

Reinoud Bon 
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Bijlage 4 
   Verzonden per email aan secretariaat: 

aa.voogtpotuijt@igz.nl 

  

Post adres 

 

Telefoon 

E-mail 

Website 

K.v.K. nr. 

BTW nr. 

E. H. Woltersweg 35 

9831 TG Aduard 

+31(0)6 11409891 

info@BureauBon.nl 

www.BureauBon.nl 

54745489 

(NL) 851424442B01 

   

     

 

 

    

 

 Aan Mevr. dr. A.C. Ansink, 
Hoofdinspecteur Curatieve 

gezondheidszorg, 

Inspectie voor de Geozndheidszorg 
Postbus 2680  

3500 GR Utrecht 

 

 

   Aduard, 24 augustus 2012 

Onderwerp: Klinische verloskunde te Dokkum 

Ons kenmerk: 1204-20120824 Uw kenmerk:  

  

 

Geachte  mevrouw Ansink, 

 

De plaatsvervangend Inspecteur Generaal de heer H.C.J. Janssen startte op 4 juli j.l. een 

correspondentie met mij over de door de gemeente Dongeradeel aan mij gegeven opdracht tot het 

verrichten van een feitenonderzoek in verband met het besluit van het ziekenhuis de Sionsberg 

(onderdeel van de zorggroep Pasana) tot het sluiten van de klinische verloskunde. Op 8 augustus 

onderschreef de plv IG de conclusie dat er geen sprake is van de (schijn van) belangenverstrengeling 

en informatie die aanleiding zou kunnen geven  dit te vermoeden bleek evenmin aanwezig. 

 

Ik ga er gezien deze contacten vanuit dat het onderzoek in welk kader ik u benader genoegzaam 

bekend is bij de IGZ en geen verdere toelichting behoeft. Ik heb dat vandaag vergeefs telefonisch met 

u getracht te bespreken. In geval van onduidelijkheid kunt u mij altijd bellen op het rechtstreekse 

telefoonnummer in het briefhoofd vermeld.  

 

Helaas  heb ik echter moeten constateren dat een gesprek met de betrokken en 

eerstverantwoordelijke inspecteur accounthouder op gezag van de IGZ leiding geweigerd werd. Dat 

bemoeilijkt het goed begrijpen en beschrijven van de rol die de IGZ hierin heeft gespeeld . Dat is niet 

in het belang van het onderzoek, waarom namens de belanghebbende bevolking is gevraagd. Het is 

naar mijn mening ook niet in het belang van IGZ. Ik ga er namelijk vanuit, dat de IGZ als publieke 

dienst het belang inziet van een goede communicatie met de belanghebbende bevolking en dit 

onderzoek kan dat doel dienen. De enige mogelijkheid die mij is geboden is het stellen van 

schriftelijke vragen. Dat is wat bureaucratisch, wat omslachtig en het is behelpen. Niet voor niets 
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kiest de IGZ bij haar eigen onderzoeken doorgaans en zeker in gevoelige materie zelf voor het 

gesprek. Omdat nu geen rekening gehouden kan worden met de antwoorden op de eerdere vragen 

en de nuances in de antwoorden, dwingt dat tot veel meer vragen en toelichting dan anders wellicht 

in een gesprek aan de orde zou zijn geweest. 

 

In de bijlage treft u mijn vragen aan met boven de vragen soms enige toelichting. Het zijn vragen 

bedoeld ter verheldering voor de buitenwereld van een recent optreden van de IGZ. Om 

misverstanden te voorkomen, ik hoef dat optreden slechts te beschrijven, niet te beoordelen. Er 

behoeven mijns inziens ter beantwoording geen nieuwe zaken uitgezocht te worden. Daar waar 

gevraagd wordt naar feiten, overwegingen of meningen die voor de IGZ een rol hebben gespeeld, zal 

het antwoord neem ik aan ‘klaar liggen’ en daar waar het geen rol heeft gespeeld, of waar (nog) geen 

IGZ oordeel over is gevormd kan het antwoord mijns inziens kort zijn.  

 

Ik verzoek u beleefd spoed te betrachten met het (doen) beantwoorden en mij de antwoorden 

uiterlijk 30 augustus aan mij te mailen (of 29 augustus per post toe te zenden.) 

In dat geval kan ik u het conceptrapport van bevindingen voorafgaand aan de eindrapportage 

toesturen op 31 augustus a.s.. 

 

Vriendelijke groeten 

 

Reinoud Bon 

 

Bijlage: Vragen aan de IGZ 

 

C.c. aan: 

Mevr. M.J.H. Ligthart, programmadirecteur curatieve gezondheidszorg; mj.ligthart@igz.nl  

Mevr. drs. W.A. Helthuis- Oude Groote Beverborg  WA.Helthuis@igz.nl 

Mevr. M.P. Amelink; mp.amelink@igz.nl  

 

 

Vragen aan de IGZ 

 

Het bestuur van de Zorggroep Pasana en dus van het ziekenhuis de Sionsberg te Dokkum heeft bij 

monde van haar voorzitter laten weten dat haar besluit om in 2013 te stoppen met de klinische 

verloskunde mede is ingegeven door het ontbreken van draagvlak voor voortzetting bij de IGZ. De 

IGZ wordt hierbij evenals de in de betreffende regio dominante zorgverzekeraar De Friesland 

aangeduid als een van de twee belangrijkste ‘stakeholders’. 

Vragen naar aanleiding hiervan: 

1 Kunt u deze mening van de voorzitter van het ziekenhuisbestuur begrijpen en plaatsen? 

2 Heeft de IGZ een standpunt over voortzetting van de klinische verloskunde in het ziekenhuis  

te Dokkum?  

3 Zo ja welke is dat standpunt en wat is de onderbouwing van uw standpunt? 

4 Zo nee, kunt u beschrijven wat de rol van de IGZ is geweest in de gesprekken met de 

zorgverzekeraar en het ziekenhuis 2011 en 2012 in de aanloop naar en bij de 

besluitvorming tot het stoppen met de klinische verloskunde te Dokkum? 
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5 Klopt het volgens de IGZ, dat de IGZ de indruk heeft gewekt bij het ziekenhuis andere partijen 

die betrokken zijn bij het genoemd besluit, tegenstander te zijn van voortzetting van de 

klinische verloskunde in het ziekenhuis te Dokkum? 

6 Is het juist dat de IGZ als voorwaarde heeft gesteld aan het herpositioneringsplan of het 

nieuwe portfolio van het ziekenhuis of over het onderdeel klinische verloskunde / 

geboortezorg daarin, overeenstemming diende te bereiken met De Friesland 

Zorgverzekeraar?  

7 Is het juist, zoals getuigen stellen, dat over het nieuwe op te stellen beleidsplan van het 

ziekenhuis (ook wel herpositioneringsplan of portfolio genoemd) mevrouw Ligthart heeft 

gezegd dat er te Dokkum geen basisziekenhuis kan blijven met alle functies die daarbij 

horen en daaraan heeft toegevoegd: ”als dat in de plannen staat, ga ik meteen de 

aanwijzing schrijven”? 

8 Heeft de IGZ voorwaarden genoemd of gesteld voor het eventueel wel voortzetten van de 

klinische verloskunde in het ziekenhuis te Dokkum? 

9 Zo ja, welke voorwaarden? 

10 Is naar de mening van de IGZ de aanwezigheid van een IC niveau 1 (die aan alle daar aan te 

stellen kwaliteitseisen voldoet) in het ziekenhuis een conditio sine qua non voor een 

afdeling klinische verloskunde in een zieken huis? 

11 Is naar de mening van de IGZ de aanwezigheid van een SEH (die aan alle daar aan te stellen 

kwaliteitseisen voldoet) in het ziekenhuis een conditio sine qua non voor een afdeling 

klinische verloskunde in een zieken huis? 

12 Zo niet, zou voortzetting van de klinische verloskunde in het ziekenhuis te Dokkum in 2013 

onder geen enkele voorwaarden  door de IGZ verwelkomd of getolereerd kunnen 

worden? 

13 Indien het voor de IGZ denkbaar is dat de klinische verloskunde in het ziekenhuis te Dokkum 

in 2013 met medeweten en dus instemming van de IGZ als toezichthouder wordt of zou 

worden voortgezet, kan de IGZ dan aangeven naar welke kwaliteitsaspecten de IGZ bij 

haar toezicht (speciaal) op zal (of zou) letten? 

14 Indien de klinische verloskunde in het ziekenhuis te Dokkum in 2013 beëindigd wordt met 

medeweten en dus instemming van de IGZ als toezichthouder, kan de IGZ dan aangeven 

naar welke kwaliteitsaspecten de IGZ bij haar toezicht (speciaal) op zal (of zou) letten? 

 

In Januari 2010 verscheen het advies  “Een goed begin” van de stuurgroep zwangerschap en 

geboorte. Het propageert verbeteringen in de geboortezorg om het aantal maternale en perinatale 

sterfgevallen als gevolg van substandaard factoren in de zorg te halveren in vijf jaar. De inspectie 

volgt en stimuleert de implementatie van deze verbeteringen, door toe te zien op de realisatie van 

de gevraagde plannen van aanpak van de ziekenhuizen. Deze plannen dienen gericht te zijn op het 

verbeteren van de samenwerking, de acute zorg en de risicoselectie. 

Aanleiding zijn de relatief slechte Nederlandse uitkomsten , afgemeten aan de outcome parameters: 

maternale en perinatale sterfgevallen. De verbeter voorstellen voortgekomen uit (consensus) overleg 

van de betrokken beroepsgroepen betreffen input en proceskenmerken en worden (deels) als 

(nieuwe) normen van de beroepsgroepen gezien. Wanneer ik het goed heb begrepen, worden deze 

door de IGZ vertaald als (deels nieuwe) voorwaarden voor verantwoorde (geboorte) zorg, waarop de 

IGZ haar oordeel als toezichthouder baseert of gaat baseren. 
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In het verzorgingsgebied van het VSV Dokkum zijn, wat betreft de zogenaamde ‘outcome 

parameters’ maternale en perinatale sterfgevallen, betere resultaten gerapporteerd, dan van de rest 

van Friesland en van Nederland. Bij een fusie met het ziekenhuis Nij Smellinghe en opschaling van de 

samenwerking, zodat ook de regio rond de ziekenhuizen te Drachten en Leeuwarden daar onder valt,  

lijkt het een uitdaging om de relatief gunstige uitkomsten in Noord Oost Fryslân te handhaven, of te 

verbeteren. Organisatieveranderingen impliceren natuurlijk ook het risico, dat de uitkomsten in de 

regio Noord Oost Fryslân onverhoopt slechter worden. Bij majeure veranderingen in de 

ziekenhuiszorg dient er een risicoanalyse te zijn volgens de NTA voor het VMS. In het ‘plan van 

aanpak Herinrichting geboortezorg Noordoost Friesland’ staat wel een risicoanalyse, maar niets over 

de resultaten uitkomst en zoals perinatale en maternale mortaliteit en morbiditeit en dus ook niets 

over de bewaking daarvan. 

Vragen naar aanleiding hiervan: 

15 Is de IGZ bekend met recente cijfers voor de perinatale en maternale sterfte in NO Fryslân 

ofwel de regio van het verzorgingsgebied van de afdeling klinische verloskunde te 

Dokkum, van de omliggende regio’s, en van geheel Fryslân ? 

16 Welke zijn naar het inzicht of de beschikbare informatie van de IGZ deze cijfers? 

 

Over de specifieke risico factor de afstand van de zwangere tot een afdeling klinische verloskunde: 

Bij het sluiten van de klinische verloskunde in het zieken huis te Dokkum, zal de afstand  tot het 

meest nabijgelegen ziekenhuis voor een aantal zwangeren in de regio Dokkum worden vergroot en 

de reistijd bij de acute opnames die er altijd zullen blijven onvermijdelijk worden verlengd. Dat is het 

geval ook wanneer er een nieuwe ambulancepost in Metslawier functioneert. Dat speciaal baart een 

aantal betrokkenen grote zorgen.   

Vragen naar aanleiding hiervan: 

17 Wat is er bij de IGZ bekend van het effect van een verlenging van de aanrijtijd (van melding 

tot ziekenhuis)  bijvoorbeeld tot boven de 20 minuten op de verloskundige resultaten?  

18 Moet daarbij gedacht worden aan schade aan moeder en kind, hogere perinatale en 

maternale sterfte? 

19 De norm voor de bereikbaarheid van acute zorg inclusief de klinische verloskunde in 

Nederland is 45 minuten tussen melding bij de CPA en het bereiken van de hulp in het 

ziekenhuis.  Deze 45 minutennorm is een planningsnorm voor de spreiding van SEH’s en 

is afkomstig uit de Wtzi, nog terug te vinden in het “oude” bouwbesluit. In de 

doorrekening van de spreiding van SEH’s wordt ervan uitgegaan dat een bepaalde 

responstijd (15 minuten), behandeltijd (5 minuten) en vervoerstijd (25 minuten) die 

nodig is om een SEH te bereiken.  Het is zo een minimum niveau van dienstverlening van 

ziekenhuizen, maar daarmee nog geen kwaliteitsnorm voor ambulancezorg of 

geboortezorg. De vraag aan de IGZ is: Volstaat deze 45 minutennorm naar het oordeel 

van de IGZ ook in geval van een, ondanks optimale en nagekomen screeningsafspraken, 

onvoorziene acute zorgvraag van een thuis verblijvende vrouw met bijvoorbeeld: 

- Een loslatende placenta (solutio placentae) waarbij een  spoed keizersnede vereist is, een 

- Een uitgezakte navelstreng met risico op hersenschade bij of sterfte van de baby 

- Een nabloeding (fluxus post partum) met risico op schade bij of sterfte van de moeder 

- Een epileptische aanval ten gevolge van verhoogde bloeddruk (eclampsie) met risico op 

schade bij en sterfte van moeder en kind, of  
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- Een shock bij moeder t.g.v. onvoorzien bloedverlies bv t.g.v. miskraam, of 

buitenbaarmoederlijke zwangerschap? 

20 Zo ja, op grond van welke gegevens over de kwaliteit van zorg acht de IGZ deze 45 minuten 

norm voldoende als norm voor verantwoorde geboortezorg? 

21 Gaat de IGZ op enig moment beoordelen, doen beoordelen, of constateren wat het effect op 

de kwaliteit van de geboortezorg is o.a. wat betreft de perinatale en maternale 

mortaliteit en morbiditeit van het stoppen van de klinische verloskunde te Dokkum en 

het creëren van een grootschaliger samenwerkingsverband voor de geboortezorg in NO 

Fryslân met langere toegangstijden? 

22 Zo niet, waarom niet? 

23 Zo ja, hoe en wanneer? 

 

Het percentage operatieve kunstverlossingen (keizersnede of sectio caesarea) in het ziekenhuis te 

Dokkum uitgevoerd bij vrouwen met een voldragen zwangerschap (37-42 weken) in verhouding tot 

het verwachte percentage (VOKS percentiel) is hoog. Dit betekent dat  er in vergelijking met de 

meeste andere ziekenhuizen  meer bevallingen via een keizersnede plaats vinden. In relatie tot de 

discussie over het sluiten van de afdeling klinische verloskunde worden aan de IGZ uitspraken 

hierover toegeschreven. 

Vragen naar aanleiding hiervan 

24 Wat is de beoordeling van de IGZ van de score van het ziekenhuis op deze prestatie 

indicator? 

25 Ziet de IGZ een relatie tussen de kwaliteit van de klinische verloskunde te Dokkum en het 

relatief hoge aantal bevallingen per keizersnede? 

26 Zo ja welke relatie en welke actie heeft de IGZ hierop ondernomen? 

27 Ziet de IGZ hierin een argument om te stoppen met de klinische verloskunde te Dokkum? 

 

Door het verplaatsen van de klinische verloskunde van Dokkum naar Drachten en Leeuwarden is 

sprake van concentratie van de klinische geboortezorg en opschaling van de samenwerking. 

Vragen naar aanleiding hiervan: 

28 Bent u het er mee eens dat het  advies ‘Een goed begin’ geen concentratie en opschaling aan 

beveelt?  

29 Is het ook heden nog  juist dat er in Nederland geen (door de IGZ handhaafbare) norm is ten 

aanzien van de omvang van een afdeling klinische verloskunde of een Verloskundig 

Samenwerkings Verband (minimum aantal bevallingen per ziekenhuis)? (zoals gesteld op 

9 februari 2011 door de Minister van  VWS in antwoord op Kamervragen van K. Arib) 

30 Is er een  studie bij u bekend die heeft, of zijn er studies bij u bekend die hebben aangetoond 

dat, onder met Nederland enigszins vergelijkbare condities, de maternale en/of 

perinatale sterfte daalt door concentratie van de functie klinische verloskunde en of 

opschaling van de samenwerking? 

31 Zo ja, kunt u mij deze studies (en hun vindplaatsen) noemen? 

32 Is er volgens de IGZ een verband is tussen de omvang van een afdeling klinische verloskunde 

of een verloskundig samenwerkingsverband en de uitkomsten /kwaliteit van de 

geboortezorg?  

33 Zo ja welke is deze relatie en op welke studie(s)  baseert de IGZ haar inzicht(en) in dit 

verband? 
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34 Is wat betreft de klinische verloskunde in Dokkum de IGZ van mening, dat concentratie in 

andere ziekenhuizen en opschaling van de samenwerking wel de voorkeur verdient? 

35 Zo ja, waarom? 

36 Zo nee, waarom niet? 

 

Het ziekenhuis bij monde van de vz RvB van de Zorggroep Pasana stelt dat er voorafgaande, ten tijde 

van het door de IGZ ingestelde verscherpt toezicht  en daarna steeds sprake was (en is)  van 

verantwoorde geboortezorg te Dokkum.  

37 Kunt u dat bevestigen? 

38 Zo niet, wilt u dit dan toelichten ? 

39 Beschikte of beschikt de IGZ  over informatie die reden gaven tot zorg over de kwaliteit van 

de geboortezorg in het ziekenhuis te Dokkum? 

40 Beschikte of beschikt de IGZ  over informatie die reden gaven tot zorg op termijn over de 

kwaliteit van de geboortezorg in het ziekenhuis te Dokkum? 

 

Voorwaarde voor verantwoordde zorg is een goede samenwerking tussen de zorgaanbieders in de 

verloskundige keten: huisartsen, verloskundigen, kraamzorg , ambulancehulpverlening, 

gynaecologen, kinderartsen en rest van het ziekenhuis, topreferente afdeling verloskunde en 

kindergeneeskunde. 

Vragen in verband hiermee: 

41 Voldeed de geboortezorg in de regio Dokkum en in het ziekenhuis de Sionsberg in 2011 aan 

deze voorwaarde? 

42 Zo nee welke tekortkomingen heeft u op dit punt geconstateerd? 

43 Voldoet de geboortezorg in de regio Dokkum en in het ziekenhuis de Sionsberg in 2012 aan 

deze voorwaarde? 

44 Zo nee welke tekortkomingen heeft u op dit punt geconstateerd? 

45 Heeft u aanwijzingen dat de geboortezorg in de regio Dokkum en in het ziekenhuis de 

Sionsberg bij voortzetting van de klinische verloskunde te Dokkum in de afzienbare 

toekomst niet aan deze voorwaarde zou of zal kunnen voldoen? 

46 Zo ja welke tekortkomingen verwacht(te) u op dit punt en op grond van welke informatie? 

 

 

 

-------- Origineel bericht --------  

Onderwerp: Reactie op uw vragen omtrent de Sionsberg in Dokkum 

Datum: Mon, 10 Sep 2012 10:40:53 +0000 

Van: Ligthart, M.J.H. <mj.ligthart@igz.nl> 

Aan: 'info@BureauBon.nl' <info@BureauBon.nl> 

 

Geachte heer Bon, 
Hierbij ontvangt u namens de Inspectie voor de Gezondheidszorg de reactie op uw vragen. Als aangegeven in 

het document was het door u benoemde tijdpad als gevolg van vakanties van de direct betrokkenen bij de IGZ 

niet mogelijk.   

In afwachting van uw rapportage 

M.J.H. Ligthart 

Programmadirecteur somatisch specialistische zorg 

IGZ 
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Bijlage 5 

 

Verantwoording 
 

Onder de voorwaarden nodig voor het behoud van volstrekte onafhankelijkheid is deze opdracht in 

dank aanvaard. Dit betekent dat de gemeente geen invloed heeft gehad op de inhoud van dit rapport 

en het openbaar maken door publicatie is gegarandeerd. 

Voor een eigen onderzoek naar de baby sterfte in Friesland was in dit korte tijdsbestek geen 

mogelijkheid  

Niet uitgezocht, omdat het niet speelde, zijn de wachttijden van ambulances bij aankomst bij het 

ziekenhuis.  Ambulances wachten nooit bij een A1 rit (spoed) met een nog  instabiele patiënt 

aanboord en dus ook niet met een zwangere in de problemen. Zo is verzekerd door de RAV Fryslân. 

Maar er was heel veel wel uit te zoeken. Er is heel veel documentatie verkregen, ook al weigerde de 

Raad van Bestuur veel van de haar gevraagde stukken. (zie bijlage) . 

Van alle gevoerde gesprekken is met toestemming van de gesprekspartners een geluidsopname 

gemaakt als hulp bij het maken van het verslag en om misverstanden zo veel mogelijk tuit te sluiten. 

De gesprekspartners hebben een schriftelijk conceptverslag ter correctie gekregen en hebben allen 

dat snel van correcties en aanvullingen voorzien en teruggezonden. Hun correcties zijn allen 

verwerkt.  De definitieve verslagen zijn voor zover van belang gebruikt voor het verslag wat verder op 

grond van de vele documenten is opgemaakt. 

Het is helaas niet meer gelukt de gesprekspartners de beloofde correctiemogelijkheid te geven op de 

bevindingen van het gehele rapport. Daarbij passen excuses. Aangezien het overgrote deel van dit 

rapport stoelt op de documenten en slechts voor een klein deel  op de meningen van betrokkenen 

die net ook vastliggen in documenten wordt dit probleem als klein ingeschat. 
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Bijlage 6 

 

Lijst mensen waarmee wel en niet is gesproken 

 

Gesprekken zijn gevoerd met: 

De heer J. Wagenaar voorzitter Raad van Bestuur van de Stichting Zorggroep Pasana  

Mevrouw D. Monissen Voorzitter Raad van Bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar 

Mevrouw C. Koenders-de Rijke  Directeur Zorg en Gezondheid van De Friesland Zorgverzekeraar 

Het gesprek werd op verzoek van hen gezamenlijk gehouden. 

Verder zijn er gesprekken gevoerd met: 

mevrouw H.I.F. Royen Internist en voorzitter van de vereniging medische staf van 

ziekenhuis De Sionsberg te Dokkum 

mevrouw mw. dr. G.K. Koch 

De heer dr. W. D. Killinger 

De heer T. F.M. Mul 

Gynaecoloog 

Gynaecoloog 

Gynaecoloog 

mevrouw J. de Vries Verloskundige Verloskundigenpraktijk 'Catharina Schrader'  te 

Dokkum 

mevrouw M. de Graaf  directeur Zorgbelang Fryslân 

De heer  P. Littooy RA Raad van Bestuur  Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten 

De heer S. G. Kijlstra Bestuurder RAV Fryslân  

 

En met een delegatie van het Actiecomite ‘Red de Sionsberg’ bestaande uit een gesprek gevoerd: 

De heer Gerrit van Dellen Woordvoerder en contactpersoon: van.dellen@kpnplanet.nl  

De heer Klaas Martens lid 

De heer Taeke Visser voorzitter en initiatiefnemer 

De heer Gerus Cornelissen secretaris 

 

Een gesprek werd geweigerd door  

De heer T. Doppenberg   Voorzitter van de Raad van Toezicht, Zorggroep Pasana 

 

Overeen gekomen werd dat hij wel schriftelijke vragen zou beantwoorden. Dat is niet gebeurd, maar 

hij schreef wel een eigen verklaring. De correspondentie is integraal als bijlage toegevoegd. 

  

Een gesprek werd ook geweigerd door : de Inspectie voor de Gezondheidszorg.  

 

Zij wilde alleen schriftelijke vragen beantwoorden, maar er werd geen antwoord verkregen. Ook deze 

correspondentie is als bijlage toegevoegd. En andere conclusie dan dat medewerking geweigerd si 

kan moeilijk getrokken worden. 
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Bijlage 7 

 
Verklarende alfabetische lijst met namen, instanties en afkortingen 

 

Achmea, verzekeringsconcern dat ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens als klant heeft 

en het is met afstand de grootste zorgverzekeraar van Nederland. Ongeveer 5 miljoen Nederlanders 

hebben een zorgverzekering bij Achmea. Haar marktaandeel over heel Nederland is ongeveer 35%, in 

Friesland 75%. De Vereniging Achmea (de vereniging van klantleden) heeft 65% van de aandelen en 

de Rabobank circa 30%. Achmea heeft een eigen vermogen van bijna 10 miljard euro. Haar merken: 

De Friesland Zorgverzekeraar, Avéro Achmea, Achmea Vitale/Achmea Vitale, Agis Zorgverzekeringen, 

Centraal Beheer Achmea, DVZ Zorgverzekeringen, Pro Life Zorgverzekeringen, FBTO, InShared, 

Interpolis, OZF Achmea, Staalbankiers, Syntrus Achmea,  TakeCareNow en  Zilveren Kruis Achmea. 

AZA -  Acute Zorg Afdeling in De Sionsberg, in de plaats van de vroegere IC (Intensive Care Unit)  

Mevrouw Aaltje Bakker, directeur zorginkoop, DFZ-Achmea 

Dhr. J. Becker Hoff, directeur KNOV  

Dhr. S. Boorsma, wethouder gemeente Dongeradeel 

Dhr. Ch. Bos, voorzitter College Perinatale Zorg (CPZ) 

Dhr. H.W. Bruinse, voorzitter Expertgroep Geboortezorg van Friesland Voorop! 

 

CPA: Centrale Post Ambulancevervoer.  Oude benaming voor de huidige MKA de Meldkamer 

Ambulancezorg en de plaats waar de verzoeken om ambulancezorg binnen komen (bv via 112 

meldingen). Onderdeel va de ‘veiligheidsregio’.   

 

CPZ, Het College Perinatale Zorg is een instituut, waarbij alle partijen op het gebied van de 

verloskundige zorg zijn aangesloten. Het wordt gesubsidieerd door VWS. Het oprichtingstraject is 

vooral getrokken door NVOG (gynaecologen), KNOV (verloskundigen), ActiZ (kraamzorg) en Kind en 

ziekenhuis (cliënten vertegenwoordiger). Het College startte in april 2011 onder voorzitterschap van 

Chiel Bos. 

 

DFZ, De Friesland Zorgverzekeraar, De Friesland Zorgverzekeraar, te Leeuwarden. Is 100% dochter 

van Achmea met een totaal zorgmarktaandeel van 75% in Friesland en 35% in Nederland. DFZ-

Achmea verzorgt de zorginkoop in Friesland voor het gehele Achmea concern. 

 

Fryslân,  de officiële Friese benaming voor de provincie Friesland 

 

Mevr. M. de Graaf, Zorgbelang Fryslân, directeur 

 

Mevr. K. van Groesen, Voorzitter Verloskundigen Kring Friesland  

Mevr. M. Henselmans, gynaecoloog in ziekenhuis de Sionsberg  
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HHI of Herfindahl–Hirschman Index. Maat voor de concentratiegraad in een regionale markt. De 

hoogte van deze index wordt bepaald door de marktaandelen van alle concerns te kwadrateren en 

bij elkaar op te tellen. Hoe hoger deze index is, des te hoger de concentratie in de markt is.  

IC Intensive Care, de afdeling van een ziekenhuis waar patiënten waarvan de vitale functies bedreigd 

zijn worden behandeld en bewaakt. De afdelingen worden naar zwaarte, complex zijn van de 

patiënten ingedeeld in klassen of ‘levels’ oplopend van 1 t/m 3  

 

IGZ, Inspectie voor de Gezondheidszorg, onderdeel van het Ministerie van VWS. Taak: onafhankelijk 

toezicht houden op de kwaliteit van de gezondheidszorg, opdat burgers/patiënten/cliënten een 

gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben in de kwaliteit en veiligheid van in Nederland 

aangeboden zorg en genees en hulpmiddelen. Volgens de kwaliteitswet zorginstellingen gaat het bij 

kwaliteit om verantwoorde zorg die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt 

verleend en afgestemd is op de reële behoefte van de patiënten. 

 

KNOV, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen,  de beroepsorganisatie van 

verloskundigen 

KPMG, een internationale accountants en adviesbedrijf met in Nederland o.a. een afdeling ‘KPMG 

gezondheidszorg’. Ze zijn door DFZ-Achmea (en de zorggroep Pasana) ingehuurd voor adviezen bij de 

herschikking van de zorg in Friesland en de herpositionering van het ziekenhuis De Sionsberg. 

dhr. C. Krappel, tot 1 maart 2012 enig lid van de Raad van Bestuur Zorggroep Pasana (waaronder het 

ziekenhuis) 

Dhr. S. Kijlstra, RAV Fryslân, bestuurder, tevens directeur Kijlstra ambulances 

De heer Littooy is sinds 1 mei 2012 enig lid van de Raad van Bestuur van ziekenhuis Nij Smellinge te 

Drachten. Dit ziekenhuis is de beoogd fusiepartner, of overnemer van de Zorggroep Pasana waarvan 

het ziekenhuis de Sionsberg deel uit maakt. De heer Littooy is na de fusie de beoogd bestuurder van 

het ziekenhuis in Dokkum. Hij is de opvolger van de heer Meijer. 

MCL: het ziekenhuis Medisch Centrum  Leeuwarden BV. Dit ziekenhuis is samen met Noorderbreedte 

persoonlijke zorg en wooncomfort BV en ziekenhuis De Tjongerschans BV te Heerenveen eigendom 

van de stichting Zorgpartners Friesland. 

 

De heer C. Meijer, tot 1 mei 2012 enig lid van de Raad van Bestuur van ziekenhuis Nij Smellinge te 

Drachten. Dit ziekenhuis is de beoogd fusiepartner, of overnemer van de Zorggroep Pasana waarvan 

het ziekenhuis de Sionsberg deel uit maakt. De heer Meijer is schrijver van het herpositioneringsplan 

van 16 januari 2012 waarin staat dat de klinische verloskunde verdwijnt in Dokkum. Meijer is 

opgevolgd door de heer Littooy 

 

MKA Meldkamer Ambulancezorg plaats waar de evrzoeken om ambulancezorg binnen komen (bv via 

112 meldingen. Onderdeel va de ‘veiligheidsregio’.  Oude benaming: CPA 

 

MSO - Medische Spoed Opvang in De Sionsberg in de plaats van de vroegere SEH (Spoedeisende 

hulpafdeling) 
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NVA, Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor 

anesthesiologen. Zij wil de kwaliteit bewaken en stimuleren van de anesthesiologie en is 

belangenbehartiger van anesthesiologen. 

 

NVK, Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde. is de wetenschappelijke beroepsvereniging 

voor kinderartsen. Zij wil de kwaliteit bewaken en stimuleren van de kindergeneeskunde en is 

belangenbehartiger van kinderartsen. 

 

NVZ, De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, een koepel organisatie die de belangen van de 

ziekenhuizen behartigd. 

 

N.T.V.G. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 

 

NZA, Nederlandse Zorg Autoriteit 

 

NVOG , Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie is de wetenschappelijke 

beroepsvereniging voor gynaecologen. Zij wil de kwaliteit bewaken en stimuleren van de 

vrouwengezondheidszorg en is belangenbehartiger van gynaecologen. 

pva, plan van aanpak 

 

RAV  Fryslân,  Regionale Ambulance Voorziening  Fryslân 

 

Mevrouw H. Royen, voorzitter  bestuur medische staf ziekenhuis de Sionsberg 

 

Minister Edith Schippers, Minister van Volksgezondheid  

SES, Sociaal Economische Status een indeling van de bevolking in groepen naar inkomen, opleiding 

en beroepsniveau. Zo zijn er aanzienlijke  en hardnekkige verschillen in levensverwachting, 

gezondheid en gebruik van gezondheidszorg tussen de naar SES ingedeelde bevolkingsgroepen. 

Dhr. T. Visser, voorzitter actiegroep “Red De Sionsberg” 

Mevrouw J. de Vries, verloskundige, praktijk 'Catharina Schrader' te Dokkum, lid van de werkgroep 

Geboortezorg De Sionsberg tot 30 april 2012 en de taakgroep Geboortezorg van DFZ-Achmea tot juli 

2012 

 

VSV – Verloskundig Samenwerkings Verband . Hier de samenwerking tussen de verloskundigen van 

de praktijken in Dokkum en Kollum en de gynaecologen en hun afdeling gynaecologie verloskunde 

van ziekenhuis De Sionsberg. 

 

Dhr. J. Wagenaar, sinds 1 maart 2012 voorzitter Raad van Bestuur a.i., Zorggroep Pasana, waaronder 

ziekenhuis De Sionsberg Dokkum 

 

Mevr. L. van der Wal, adviseur ROS Friesland, voorzitter DVP Friesland  
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Bijlage 1 

 

Chronologie der gebeurtenissen en van standpunten, publicaties en feiten 

 

1954 - 56 stichting van het ziekenhuis  

Mede door de inzet van huisartsen, bewoners en kerken in de regio ontstond het initiatief om een 

eigen ziekenhuis in Dokkum te ontwikkelen. Men kreeg toestemming van de overheid om in 1954 in 

Dokkum ziekenhuis de Sionsberg te bouwen. In 1956 werd het ziekenhuis geopend. In 1980 is het 

ziekenhuis totaal vervangen door een nieuw complex aan de Birdaarderstraatweg. Het werd op 15 

oktober 1981 door Koningin Beatrix en Prins Claus geopend. Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum is 

met 138 bedden het kleinste zelfstandige ziekenhuis van Nederland. 

N.T.V.G. 99 II 26 zaterdag 25 juni 1955: 

 

 

28 januari 2009 

Uit verslag jaargesprek IGZ  en het ziekenhuis: 

“Mogelijkheden en grenzen op het gebied van specialistische zorg, waaronder de chirurgie, 

cardiologie, anesthesie en gynaecologie worden door de Raad van Bestuur kritisch 

geanalyseerd. De Inspectie zal dit in 2009 structureel blijven volgen.” 

 

februari 2009 

visitatie vakgroep Cardiologie door de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC). Beoordeling 

onvoldoende, dus zal een eerdere hervisitatie plaats gaan vinden. 

 

2009  

 Landelijke Stuurgroep “Een goed begin” wordt ingesteld om te bezien wat de aanpak moet worden 

van de te hoge perinatale sterfte (babysterfte rond de geboorte) in Nederland. 

 

Januari 2010  

Pubiicatie Advies:  “Een goed begin”, Advies stuurgroep zwangerschap en geboorte  van december 

2009 

(http://nvogdocumenten.nl/uploaded/docs/Advies%20Stuurgroep%20zwangerschap%20en%20gebo

orte%20Een%20goed%20begin%20pdf.pdf ) 

Verbeteringen om het aantal maternale en perinatale sterfgevallen als gevolg van substandaard 

factoren in de zorg te halveren in vijf jaar. Advies en ambitie werd door alle (multidisciplinaire) 

partijen gedragen. 

Daarin op blz 21 over de spreiding van voorzieningen: 

“Knelpunten rond de zorg 

Het perinatale zorgaanbod lijkt voldoende als we kijken naar de spreiding van ziekenhuizen 

over het land 51. In perifere gebieden is echter een probleem ontstaan rondom de 

bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg. Bijna 100.000 mensen wonen op meer 
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dan dertig minuten afstand per privé-auto van een spoedeisende hulp-afdeling in een 

ziekenhuis. Dit betekent een toegenomen risico op perinatale sterfte 43. Het gaat vooral om 

relatief afgelegen gebieden zoals de Waddeneilanden, Zeeuws-Vlaanderen, Schouwen-

Duivenland, de Noordoostpolder en enkele delen van Friesland en Noord-Groningen 52.  

Voor ambulances geldt dat zij na melding van een acute situatie de zwangere binnen 45 

minuten in een ziekenhuis moeten kunnen afleveren 53. In 95% van de acute situaties en voor 

97% van de Nederlandse bevolking zou de ambulance binnen 15 minuten bij de vrouw moeten 

kunnen zijn. In 2008 bleek dit voor 92% van de acute situaties gerealiseerd. 

Tegelijkertijd staat de bereidheid van verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgenden, 

kinderartsen en anesthesiologen om in de genoemde perifere gebieden te werken, door 

allerlei sociale ontwikkelingen onder druk. 

.. 

(blz 23:) Het gebrek aan gestructureerde samenwerking van zorgaanbieders veroorzaakt 

meer fragmentatie en meer vrijblijvendheid in de zorg, ten koste van moeder en kind. 

Tegelijkertijd is in bepaalde regio’s een concentratie van ziekenhuisvoorzieningen 

opgetreden. Al deze ontwikkelingen zetten de beschikbaarheid en bereikbaarheid, en dus de 

kwaliteit van zorg onder druk. Soms ontbreekt zorg zelfs, bijvoorbeeld wanneer een 

professional niet op tijd aanwezig is. 

 

De feiten: 

Moedersterfte: De moedersterfte in Nederland ligt rond de acht per 100.000 

zwangerschappen 5. De belangrijkste oorzaken van deze sterfte zijn: aandoeningen 

gerelateerd aan hoge bloeddruk, trombose, infecties en bloedingen. .. vrouwen afkomstig uit 

sub-Sahara Afrika hebben een maximaal 3,5-voudig verhoogd risico… Uit auditbesprekingen 

van moedersterfte en van ernstige ziekte van de moeder, bleek in vier van de vijf gevallen 

sprake te zijn van substandaard factoren in de zorg (sub-standard care) 7. Dit is zorg die niet 

voldoet aan de richtlijnen of – als richtlijnen ontbreken – aan de gangbare zorg. 

Babysterfte: Uit de vergelijking van Europese perinatale sterftecijfers (tabel 1) blijkt dat de 

Nederlandse perinatale sterfte is gedaald van 10.9 (1999) 8 naar 10.0 per duizend levend- en 

doodgeborenen (2004) 9. In 2007 is de daling doorgezet naar 9.7 per duizend levend en 

doodgeborenen. Maar de daling verloopt langzamer dan in andere Europese landen. 

Uit de meest recente getallen uit 2007 blijkt dat in Nederland ongeveer tweederde van de 

sterftegevallen foetale sterfte betreft (sterfte vóór of tijdens de geboorte). 46% van de 

sterfte vindt plaats vóór de geboorte en 21% tijdens de baring (tabel 2). Het resterende 

derde deel van de sterfte betreft levend geboren kinderen die met name in de eerste zeven 

levensdagen overlijden. Na een zwangerschapduur van ≥ 370 weken overlijden 410 kinderen. 

De perinatale sterfte wordt voor minimaal 85% bepaald door vier oorzaken 12, te weten:  

• Vroeggeboorte <32 wekenAandeel sterfte: 58%. Van alle zwangerschappen eindigt 1.5% 

met een vroeggeboorte voor de 32e week. Vrijwel alle kinderen die in 2007 extreem vroeg 

worden geboren, 220– 246 weken, overlijden (tabel 2).  

• Ernstig aangeboren afwijkingAandeel sterfte: 16%. Van alle kinderen wordt 2.3% geboren 

met een ernstig aangeboren afwijking 13. 

• Te laag geboortegewicht in vergelijking met de zwangerschapsduur Aandeel sterfte: 9 %. 

Het te lage geboortegewicht (<p10) wordt per definitie bepaald door de 10% kinderen met 

het laagste geboortegewicht voor de zwangerschapsduur 12.  
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• Zuurstoftekort tijdens de geboorte (perinatale asfyxie)Aandeel sterfte: 6%. Van alle 

kinderen wordt 0.3% geboren met een Apgarscore van <4 na vijf minuten 14.  

Cumulatie van deze oorzaken verhoogt de sterftekans aanzienlijk. Op grond van de 

Nederlandse signalementsstudie 12 blijkt dat het verloskundig systeem onvoldoende in staat 

is deze vier oorzaken tijdig op te sporen dan wel te voorkomen.” 

 

En adviseert: 

“… een kanteling van een reactieve benadering naar een meer proactief beleid rond 

zwangerschap en geboorte, gericht op het welzijn van moeder en kind. Oftewel: vooraf de 

condities voor een gezonde zwangerschap optimaliseren en risico’s tijdig inschatten, in plaats 

van een afwachtende houding aannemen. Deze kanteling is het meest noodzakelijk voor 

vrouwen ..  met een lage sociaaleconomische status (verder: achterstandssituaties). Deze 

vrouwen lopen de meeste risico´s, leven meer geïsoleerd 

De Stuurgroep vindt dat de professionals in de zorg rond zwangerschap en geboorte zich 

meer moeten committeren aan een gezamenlijk kwaliteitsbeleid. Zowel op medisch als op 

(psycho)sociaal gebied moet de zorg voor moeder en kind door alle professionals voldoen 

aan vooraf vastgestelde en achteraf toetsbare multidisciplinaire normen. …. de uitdaging is 

om op korte termijn gemeenschappelijke richtlijnen en protocollen te ontwikkelen en te 

implementeren. Vervolgens kan toetsing en evaluatie van de zorg plaatsvinden aan de hand 

van landelijk vastgestelde indicatoren en de perinatale audit. 

 

De Stuurgroep vindt dat een meer gestructureerde en naadloze samenwerking nodig is zonder 

schotten, in plaats van de huidige gefragmenteerde zorg. Een papieren samenwerking alleen is niet 

genoeg. Samenwerking vergt organiseren, vastleggen, elkaar er aan houden en verantwoorden. Op 

korte termijn moet daartoe een cliëntvolgend Perinataal Webbased Dossier (verder: PWD) worden 

ontwikkeld waarmee professionals hun onderlinge communicatie kunnen versterken. Door zowel 

medische gegevens als afspraken in het PWD op te nemen, kunnen overdrachtssituaties veiliger 

worden gemaakt. 

… 

De Stuurgroep is van mening dat overal in Nederland een Verloskundig Samenwerkingsverband 

(verder: VSV) actief moeten zijn. Een VSV bestaat uit alle professionals die samen lokaal de zorg rond 

zwangerschap en geboorte leveren. Meestal wordt dit gebaseerd op het werkgebied van een 

ziekenhuis. 

.. 

De Stuurgroep wil hierbij expliciet vermelden dat de thuisbevalling niet ter discussie staat, aangezien 

huidig onderzoeksmateriaal geen oorzakelijk verband met perinatale sterfte aantoont. 

De Stuurgroep vindt dat al deze professionals in staat moeten zijn om binnen 15 minuten de 

noodzakelijke behandeling te kunnen starten, zodat de zwangere nooit langer hoeft te wachten. 

Logischerwijs moet de professional daarin worden gefaciliteerd door de organisatie.  

De kwaliteit van de acute zorg is gegarandeerd, ongeacht het moment van de dag, avond, nacht of 

weekend. Dit geldt zowel voor laagrisicozwangeren in de eerste lijn, als voor de hoogrisicozwangeren 

in de tweede en derde lijn. 

… 
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Het College Perinatale Zorg laat een veldnorm opstellen (inclusief kwaliteitsafspraken) over het 

minimum aantal bevallingen of kunstverlossingen per jaar die een professional jaarlijks moet 

verrichten om bevallingen te mogen begeleiden (blz 64) 

 

 

31 december 2009 

Zorggroep Passana heeft 2009 afgesloten met een positief financieel resultaat. Zowel de 

ouderenzorg als het ziekenhuis hebben hieraan een bijdrage geleverd. 

 

17 maart 2010 

Jaargesprek IGZ met ziekenhuis 

“Een van de voorwaarden voor de AZA was een formeel vastgestelde 

samenwerkingsovereenkomst met een ander ziekenhuis (met een hoger level IC) in de regio 

op het gebied van onder meer taakverdeling en overdrachtsafspraken. Dit is nog niet 

gebeurd. … 

De inspectie geeft aan dat, in het kader van het bieden van verantwoorde zorg, niet langer 

gewacht 

kan worden met het vastleggen van de onderlinge afspraken. Het ziekenhuis zegt toe een en 

ander zo snel mogelijk in orde te zullen maken. 

… 

Er zijn in 2009 geen calamiteiten gemeld door het ziekenhuis. Het ziekenhuis kent de 

omschrijving van een calamiteit en zegt toe ook bij twijfel te zullen melden. Het onderwerp zal 

tevens opnieuw door het stafbestuur binnen de medische staf onder de aandacht van de 

medici gebracht worden.” 

 

9 juni 2010 

Minister van VWS zend aan NVZ de definities (normen) uit het advies ‘Een goed beging’. Ze zijn nader 

uitgewerkt in het ‘bestuurlijk overleg’(onder regie van VWS: NVZ en NVOG in afstemming met KNOV, 

NVK, NVA) 

 

9 juni 2010 

Min VWS aan NVZ over implementatie advies ‘een goed begin’.  

“RIVM gevraagd een doorrekening te maken van de bereikbaarheid van acute zorg inclusief 

de klinische verloskunde in Ned op dit moment. Het aantal mensen dat niet binnen deze 

normtijd valt als een verloskundige afdeling niet meer operationeel zou zijn. .. Ik wil er 

daarom bij de ziekenhuizen op aandringen, om geen onomkeerbare stappen te zetten, zoals 

het sluiten van afdelingen, als deze norm in het geding komt “ 

 

23-09-2010 

NRC schrijft n.a.v. het bericht van de fusie tussen Achmea (grootste zorgverzekeraar van Nederland 

met o.a. FBTO te Leeuwarden) en De Friesland Zorgverzekeringen (verder genoemd DFZ-Achmea) 

over het marktaandeel van 75% van deze nieuwe combinatie in Friesland. 

“Beide partijen profiteren van inkoopvoordelen. Door de compactheid van Friesland als regio 

kan Achmea er nieuwe zorgconcepten uitproberen. Voorzitter Willem van Duin van de Raad 

van Bestuur van Achmea noemt De Friesland „een ijzersterk merk”. „De Friesland wordt onze 
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parel in het noorden.” Monissen verwacht nog betere dienstverlening te kunnen leveren aan 

klanten: „Door deze krachtenbundeling kunnen we nieuwe zorgconcepten sneller 

ontwikkelen.”” 

 

Deze toename van de concentratiegraad in de provincie Friesland op de zorgverzekeringsmarkt zal 

door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit)  in haar ‘ Marktscan Zorgverzekeringsmarkt’ van juni 

2012’ een uitschieter worden genoemd. Friesland blijkt een bijna drie maal zo hoge 

concentratiegraad te hebben op de zorgverzekeringsmarkt als de gemiddelde concentratiegraad  in 

Nederland (6.283 voor Friesland en gemiddeld in Nederland 2.277 op de Herfindahl-Hirschman 

Index.) (Bron: http://www.nza.nl/104107/105773/475605/Marktscan_Zorgverzekeringsmarkt.pdf  

blz. 15-16) 

 

Concentratiegraad op zorgverzekeringsmarkt per provincie in 2012 (HHI index) met Friesland als 

uitschieter 

 

Bron: Vektis (Mobiliteit en Keuzegedrag) 

 

24 november 2010 
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Tijdens een onaangekondigd bezoek van de inspectie op 24 november 2010 blijkt dat de SEH - 

afdeling op dit moment niet voldoet aan de daarvoor gestelde eisen. Om die reden mag het 

ziekenhuis niet meer aangeven dat het over een SEH beschikt.  

 

14 december 2010 

Minister VWS in brief aan 2
e
 Kamer neemt aanbevelingen uit “Een goed begin”grotendeels over. 

Haar maatregelen zijn gericht op verbeteren van de samenwerking, de acute zorg en de 

risicoselectie. Wenst van ziekenhuizen een plan van aanpak (pva )en IGZ zal toezien op realisatie. 

 

31 december 2010 

Het ziekenhuis  sluit 2010 af met exploitatie tekort van € 3½ miljoen 

 

17 januari 2011 

Uit verslag Jaargesprek IGZ Ziekenhuis: 

“Keuze aanbod ziekenhuis 

De Sionsberg is begonnen met het vaststellen van een portfolio van mogelijke en 

niet-mogelijke ingrepen en behandelingen. Ook zorgverzekeraar De Friesland maakt 

een dergelijke inventarisatie en zal op grond daarvan bepalen wat er wel en niet in 

Dokkum plaats kan vinden. In dit kader vindt zeer binnenkort een bijeenkomst 

plaats waaraan de inspectie zal deelnemen als toehoorder. 

De inspectie stelt vast dat voortgang in het concreet vaststellen van het tableau 

voor het ziekenhuis gewenst is. 

Het ziekenhuis geeft aan dat er nog verschillende contacten lopen met andere 

ziekenhuizen over de afstemming van aanbod voor zowel laag- als hoogcomplexe 

zorg. …. 

helder moet zijn welke patiënten er buiten kantooruren wel of niet terecht kunnen. 

Het ziekenhuis geeft aan dat dit, samen met de andere betrokken partijen, 

vastgelegd is in een zorgbeleidsplan dat voor het eind van de maand aan de 

inspectie toegezonden wordt…. 

De bestuurder verwacht binnen vier maanden een niet-vrijblijvende samenwerking met een 

ander ziekenhuis te kunnen aankondigen….. 

Gynaecologie 

Op dit moment beschikt De Sionsberg over vier gynaecologen. Binnenkort wordt de 

vijfde aangenomen waarmee geanticipeerd wordt op de 24-uursbereikbaarheid 

verloskunde. Er is sprake van een goede samenwerking tussen eerste- en 

tweedelijnsverloskunde. De mogelijkheden voor het vestigen van een kraamkliniek 

zijn in onderzoek, maar ook afhankelijk van het standpunt van zorgverzekeraar De 

Friesland…. 

De toekomstige norm van 24-uursbereikbaarheid voor verloskunde is voor Dokkum 

moeilijk haalbaar. Er vindt intensief overleg plaats met onder meer de zorgverzekeraar om 

hier een oplossing voor te vinden.” 

 

 9 februari 2011  

Minister van  VWS in antwoord op Kamervragen K. Arib:  
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“.. onderzoeker van het AMC in Amsterdam, mevrouw Ravelli. Het onderzoek van het AMC 

heeft aangetoond dat er mogelijk een relatie is tussen een langere reistijd naar het ziekenhuis 

van 20 minuten of meer en een hogere sterfte bij voldragen zwangerschappen in de 

tweedelijnszorg. 

De onderzoekers geven aan dat een langere reistijd op zich niet de directe oorzaak is voor de 

sterfte. Als vrouwen tijdig naar het ziekenhuis gaan bij een indicatie op een 

ziekenhuisbevalling, hoeft een langere reistijd geen probleem te zijn. De problemen ontstaan 

als een vrouw last-minute in het geval van een spoedsituatie naar een ziekenhuis wordt 

verwezen, want dan telt elke seconde echt. Het zou dus goed kunnen zijn dat indien vrouwen 

op basis van een gedegen inschatting van de verloskundige of gynaecoloog tijdig naar een 

ziekenhuis worden verwezen, er geen complicaties vanwege de reistijd optreden. 

Gynaecologen en verloskundigen dienen hierover goede protocollair vastgelegde afspraken te 

maken. Het College Perinatale Zorg kan hier een rol in spelen als het gaat om het initiëren 

van multidisciplinaire afspraken. 

Laat ik vooropstellen dat ik geen voorstander ben van concentratie omwille van de 

concentratie. Zorg moet in beginsel zo dicht mogelijk bij de mensen aangeboden worden. 

Maar ik vind het prima dat ziekenhuizen proactief nadenken over een verbetering van de 

verloskundige zorg om te kunnen voldoen aan de door de Stuurgroep zwangerschap en 

geboorte gestelde kwaliteiteisen. Dit kan betekenen dat sommige ziekenhuizen 

noodzakelijkerwijs over moeten gaan tot concentratie van de zorg, omdat anders de 

kwaliteitsnormen niet haalbaar zijn. Daarbij wil ik wel aangeven dat er op dit moment geen 

normen zijn die betrekking hebben op een minimum aantal bevallingen per ziekenhuis.
1
 

Het CPZ is een instituut voor en door het veld, waarbij alle partijen op het gebied van de 

verloskundige zorg zijn aangesloten. Het wordt gesubsidieerd door VWS. Het 

oprichtingstraject is vooral getrokken door NVOG (gynaecologen), KNOV (verloskundigen), 

ActiZ (kraamzorg) en Kind en ziekenhuis (cliënten vertegenwoordiger). Inmiddels is een 

organisatie- en functieprofiel opgesteld, zijn de statuten door de besturen ondertekend en zijn 

definitieve kandidaten voor voorzitter en secretaris/directeur bekend. De planning is erop 

gericht dat het College in april 2011 van start gaat. 

 

25 februari 2011 

visitatie vakgroep Cardiologie door de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC). Beoordeling 

voor de tweede keer in twee jaar onvoldoende 

 

19 april 2011 

De Raad van Bestuur van het ziekenhuis stelt de eigen vakgroep cardiologie onder intern ‘verscherpt 

toezicht’  maar blijkt later aan de IGZ niet duidelijk te kunnen maken welke  concrete afspraken zijn 

genomen en op welke wijze deze worden gehandhaafd. 

 

15 mei 2011 

                                                           
1
 De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft het rapport “Acute Verloskunde: praktijkonderzoek 

naar gevolgen van “Een goed begin” uitgebracht. Ook de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en 

Gynaecologie (NVOG) heeft een inventarisatie uitgevoerd naar de benodigde financiering voor opvolging van 
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Raad van Bestuur van het ziekenhuis kent formatie voor een vijfde cardioloog toe. Dit was een jaar 

nadat dit aan de inspectie was gemeld. 

 

23 mei 2011 

Melding Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) aan IG: op 25 februari 2009 visitatie 

vakgroep Cardiologie voor de tweede keer in twee jaar onvoldoende 

 

25 mei 2011 

IGZ bezoekt het ziekenhuis en onderzoekt de continuïteit van zorg, realisatie van eerder beloofde 

maatregelen en  verificatie bevindingen bij visitatie afdeling cardiologie 

 

27 mei 2011  

brief IGZ aan Pasana Zorggroep, Ziekenhuis de Sionsberg, T.a.v. de heer C. Krappel, psychiater, 

Voorzitter Raad van Bestuur 

Mededeling dat Ziekenhuis de Sionsberg, voor een periode van maximaal zes maanden onder 

verscherpt toezicht is gesteld.  

Als basis hiervoor geeft de IGZ aan: 

“onderzoek van de inspectie op 25 mei 2011 

de resultaten van eerdere onderzoeken, waarbij ik refereer aan het onderzoek uitgevoerd 

door de inspectie naar de continuïteit van zorg en het daarbij opgestelde plan van aanpak 

door het ziekenhuis 

aanleiding: voor eerstbedoeld onderzoek was de melding op 23 mei 2011 door de 

Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) aan IG: op 25 februari 2011visitatie 

vakgroep Cardiologie voor de tweede keer in twee jaar onvoldoende.:  

zeer moeizame relatie tussen de vakgroep en de raad van bestuur 

een beperkte inbedding van de vakgroep cardiologie  

moeizame relatie met een aantal specialisten (waaronder de stafvoorzitter) en andere 

medewerkers 

onacceptabele werkafspraken waardoor de acute zorg onvoldoende kan worden 

gewaarborgd.” 

Conclusie IGZ dat zij onvoldoende kan vertrouwen op de kwaliteit en de resultaten van de 

bestuurlijke maatregelen die tot nu toe in de Sionsberg zijn genomen om de patiëntveiligheid te 

borgen. Daarbij baseert zij zich naast dit onderzoek tevens op het eerder genoemde plan van aanpak 

met betrekking tot de verbetering van een aantal welomschreven functies en activiteiten in de 

Sionsberg. … eerdere toezeggingen om bepaalde maatregelen te realiseren niet dan wel 

onvoldoende door de bestuurder zijn nagekomen. Specifiek voor de vakgroep cardiologie betreft dit 

het ontbreken van maatregelen naar aanleiding van het eerste visitatierapport (van februari 2009), 

het formeel toekennen van formatie voor een vijfde cardioloog op 15 mei nadat dit een jaar geleden 

al aan de inspectie was gemeld en de maatregel om de vakgroep met ingang van 19 april onder 

intern verscherpt toezicht te plaatsen, zonder concrete afspraken over de wijze waarop bestuurder 

hierop toeziet of het besluit handhaaft. 

                                                                                                                                                                                     

het advies zwangerschap en geboorte. Tevens heeft de Regieraad een onderzoek uitgevoerd naar acute 

verloskundige zorg. 
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Ditzelfde doet zich voor bij de wijziging en de daaruit voorvloeiende maatregelen met betrekking tot 

de status van de SEH, de aanwezigheid van de arts 24 uur per dag/7 dagen per week, 

inwerkprogramma’s waarnemend medisch specialisten, calamiteitenmeldingen en borging van 

indicatorenuitkomsten op het gebied van volumina (zorgbeleidsplan). 

Verbeterpunten volgen uiterlijk 3 juni 2011. 

De IGZX eindigt haar brief met de mededeling dat het verscherpt toezicht geen besluit is en dus niet 

vatbaar voor bezwaar en beroep. Het wordt wel, samen met een 

persbericht , op 30 mei op de website van de inspectie (www.igz.nl) geplaatst. 

 

De heer Wagenaar, voorzitter van de Raad van bestuur vanaf 1 maart 29012 achteraf hierover in 

gesprek met Bon op 31 juli 2012: 

“Het verscherpt toezicht had te maken met de cardiologie. Maar naar aanleiding daarvan is 

natuurlijk die discussie gekomen over de positie van dat Sionsberg.  Gelet op de 

kwetsbaarheid op termijnen en overigens ook de exploitatieproblemen van de Sionsberg,  dat 

heeft natuurlijk alles met elkaar een beetje te maken” 

 

27 mei 2011  

IGZ Bevel inhoudende, dat er 24 uur per dag een arts beschikbaar moet zijn in de Sionsberg die in 

staat is om de luchtweg vrij te maken en te houden. (hier is binnen twee dagen aan voldaan) 

Verscherpt toezicht was gevolg van  eerder geconstateerd niet in orde zijn van de SEH post. De hier 

geboden zorg was niet voldoende (i.v.m. afwezigheid van beschikbare specialisten op het gebied van 

IC en anesthesie) en goede afspraken over samenwerking met ketenpartners. Binnen het ziekenhuis 

bleken nog meer problemen, o.a. IC, Anesthesie en cardiologie. Hiervoor is zorgbeleidsplan nodig. Er 

kan GEEN basisziekenhuis blijven met alle functies die daarbij horen. (Ligthart maakt de opmerking: 

”als dat in de plannen staat ga ik meteen de aanwijzing schrijven”) 

 

B&W van de gemeente Dongeradeel maken later onderstaande aantekeningen hierover: 

Er is geen zorgbeleidsplan opgesteld. Medische staf is er niet of nauwelijks bij betrokken. Er 

volgde geen aanwijzing door de minister, maar wel intensief overleg tussen de DFZ en 

Sionsberg, wat heeft geleid tot onderzoek van KPMG-Plexus. Tot 15 januari om afspraken te 

maken met collega-ziekenhuizen in regio, en portfolio/scenario verder uitwerken. Het lijkt 

alsof er na de brief van 27 mei allerlei extra punten bij zijn gekomen. 

 

31 mei 2011 

Publicatie door IGZ op haar eigen website (www.igz.nl) en door een persbericht van het onder 

verscherpt toezicht stellen van het ziekenhuis  sinds 27 mei 2012, wegens  

“onvoldoende vertrouwen in de kwaliteit en resultaten van de bestuurlijke maatregelen om 

de patiëntveiligheid te verbeteren. “ 

Verder publicatie van het gegeven en omdat het ziekenhuis er aan voldeed ook al weer opgeheven 

bevel om te garanderen dat de dienstdoende achterwacht cardiologie binnen 20 minuten in huis is 

en er 24 uur per dag een arts aanwezig is die de ademweg vrij kan maken. 

 

Juni 2011  

intentieverklaring oprichting Centrum voor Geboortezorg te Dokkum 
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juni 2011 

NVOG en NVZ in hun stuk over de definities bij de nieuwe normen voor geboortezorg: 

“Er zijn 41.000 niet geplande ingrepen, potentiële spoedsituaties bij vrouwen die al in het 

ziekenhuis zijn op een totaal van 180.000 bevallingen per jaar. Dit betekent ruim 110 niet 

geplande ingrepen per dag in Nederland. 

Er zijn ± 2.200 spoedsituaties vanuit de thuissituatie, naast een paar duizend niet geplande 

verplaatsingen.” 

 

Juni 2011  

start project van De Friesland Zorgverzekeringen “Friesland Voorop” . Dit om een nieuwe inrichting 

van het “zorglandschap” in Friesland te bespreken met een expert groep o.l.v. een  oud hoogleraar 

verloskunde. 

 

6 juni 2011 

Bijeenkomst te Zwolle van IGZ, DFZ en ziekenhuis. Dit  in het kader van het verscherpt toezicht door 

de iGZ worden afspraken gemaakt tussen IGZ en DFZ over elkaar informeren en over de 

communicatie naar buiten toe. Die dient liefst via het ziekenhuis te verlopen. 

(Bron: brief IGZ 20 december 2011 aan het ziekenhuis over het 25 november opgeheven  

verscherpttoezicht) 

 

4 juli en 26 juli 2011 

Bijeenkomst te Utrecht op 4 juli bij de iGZ waar de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht een 

positiever beeld bewerkstelligen over de voortgang van de verbetermaatregelen dan de iGZ bij 

onaangekondigd bezoek op 26 juli zal kunnen  vast stellen. 

(Bron: brief IGZ 20 december 2011 aan het ziekenhuis over het 25 november opgeheven  

verscherpttoezicht) 

 

13 juli 2011 

Brief IGZ aan alle Nederlandse ziekenhuizen over het toezicht op de implementatie van het advies 

“een goed begin”.Voorwaarden voor verantwoorde verloskundige zorg zijn voortaan:onder andere 

een goed functionerend VSV = Verloskundig Samenwerkingsverband. 

De IGZ verlangt (nog) niet de normen: 15 minutengrens voor de start van de hulpverlening, 1:1 

begeleiding en 1:2 bewaking van de barende vrouw. 

De IGZ start een digitale inventarisatie (gegevens moeten retour zijn op 15-10-2011) met daarna een 

geanonimiseerde rapportage aan de Minister van VWS en de ziekenhuizen. In 2012 en 2013 zal de 

IGZ een zogenaamd thematisch toezichtonderzoek uitvoeren over de  geboortezorg . Dit in een 

steekproef van de Nederlandse ziekenhuizen en  verloskundige praktijken. 

 

27 juli 2011 

Daags na de teleurstellende bevindingen van de IGZ bij haar onaangekondigd bezoek besluit het 

ziekenhuis de afdeling cardiologie te sluiten. 

(Bron: brief IGZ 20 december 2011 aan het ziekenhuis over het 25 november opgeheven  

verscherpttoezicht) 

 

31 augustus 2011 
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IGZ stuurt alle Nederlandse ziekenhuizen een brief met vragenlijst ter inventarisatie hoe het staat 

met de implementatie van het advies ‘Een goed begin’. 

 

5 september 2011 

De IGZ constateert in het MCL dat het ziekenhuis over de cardiologie nog geen samenwerking heeft 

gezocht, terwijl dat wel aan de iGZ was beloofd.  

(Bron: brief IGZ 20 december 2011 aan het ziekenhuis over het 25 november opgeheven  

verscherpttoezicht) 

 

9 september 2011 

Onaangekondigd bezoek van de IGZ. Het ziekenhuis heeft zich recent tot een ander ziekenhuis 

gewend in haar poging om tot samenwerking te komen. De IGZ constateert onvoldoende voortgang 

bij het maken van (betere)  afspraken in de zorgketen, dus met andere ziekenhuizen en 

maatschappen. Bij  de medische staf en het bestuur ontbreekt een voldoende besef van de 

noodzaak. Ten onrechte wordt gedacht dat er weinig doorverwijzingen zijn naar andere 

ziekenhuizen. Op 13 september 2011  blijken er  het afgelopen jaar 70 ambulanceritten van het 

ziekenhuis naar een ander ziekenhuis te zijn geweest. 

(Bron: brief IGZ 20 december 2011 aan het ziekenhuis over het 25 november opgeheven  

verscherpttoezicht) 

 

12 september 2011  

gesprek Pasana en de  gemeente Dongeradeel, naar aanleiding van een motie aangenomen door de 

gemeenteraad van Dongeradeel waarin de raad het college oproept alles in het werk te stellen een 

volwaardig ziekenhuis in Dokkum open te houden. 

Dhr. Krappel  wordt in het verslag als volgt geciteerd:  

“Pasana participeert in Friesland Voorop …. De verwachting is dat zeker de kinderafdeling 

niet rendabel is, maar dat en specialisatie op bv ouderenzorg heel wel mogelijk is. 

Verloskunde zal in verband met de aanrij tijden vanuit bepaalde delen van de gemeente wel 

moeten blijven. .. Nadat samenwerking met Drachten tegen problemen aanliep, zijn er nu 

gesprekken met MCL (leeuwarden) Voorwaarde voor Pasana is behoud van 80 bedden. .. 

mogelijke publieksactie: oproep om over te stappen naar andere zorgverzekeraars. (als de 

Friesland het ziekenhuis in Dokkum onmogelijk lijkt te maken).” 

 

7 oktober 2011 

NZA zendt aan ‘Talma Sionsberg’ de concept beschikkingen i.v.m. extra geld voor spoedeisende hulp 

in 2012. 

 

14 oktober 2011 

De IGZ constateert dat er nog geen (nieuw) zorg beleidsplan is en nog geen geformaliseerde 

ketenafspraken. De verschillende portfolio’s zijn wel meer in bespreking bij de medische staf. 

Gesproken wordt ook over de onduidelijke communicatie bij het tijdelijk sluiten van de 

kinderafdeling wat tot een klacht had geleid die niet was gemeld aan de IGZ door de Raad van 

Bestuur. 

(Bron: brief IGZ 20 december 2011 aan het ziekenhuis over het 25 november opgeheven  

verscherpttoezicht) 
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Oktober 2011 

DFZ-Achmea verspreidt haar ‘Visie document geboortezorg’ onder de professionals. 

(http://www.defriesland.nl/Images/Visiedocument%20geboortezorg%20november%202011-

9078.pdf) 

De aanleidingen zijn: De perinatale sterfte (baby sterfte) in Nederland is te hoog en in Friesland het 

hoogst van Nederland. De risicofactoren die daar aan bij kunnen dragen komen in Friesland ook meer 

voor volgens DFZ-Achmea, de bevolking en arbeidsmarkt krimpt en ontgroent in delen van de 

provincie. Doel van DFZ-Achmea is daling van de perinatale sterfte in Friesland en verbetering van de 

samenwerking en afstemming tussen zorgverleners. 

 

“Binnen nu en vijf jaar ziet De Friesland de geboortezorg verschuiven naar centra voor 

geboortezorg, waarin zowel de eerste als de tweede lijn werkzaam zijn. 

• Door de (nog vast te stellen) kwaliteits- en volume-eisen die betrekking hebben op een 

minimum aantal bevallingen per ziekenhuis die vanuit de beroepsgroep en de Inspectie 

voor de Gezondheidszorg worden gesteld, is het in de nabije toekomst niet haalbaar dat 

alle ziekenhuislocaties aan deze eisen voldoen. Als gevolg hiervan zal er op grotere schaal 

concentratie van verloskundige zorg plaats vinden. 

• Consequentie van concentratie van verloskundige zorg is, dat normen voor acute 

(verloskundige) zorg in bepaalde gebieden nog meer onder druk komen te staan, 

waardoor de thuisbevalling in sommige delen van Friesland niet meer mogelijk is.” 

 

26 oktober 2012 

Bijeenkomst bij de  IGZ met DFZ en Raden van Bestuur en Toezicht van het ziekenhuis. 

“ De intentie wordt uitgesproken om De Sionsberg in principe niet te sluiten” 

Het onderzoek door en advies van KPMG – Plexus wordt aangekondigd om te onderzoeken welke 

functies in De Sionsberg bestaansrecht hebben. 

(Bron: brief IGZ 20 december 2011 aan het ziekenhuis over het 25 november opgeheven  

verscherpttoezicht) 

 

8 november 2011  

KPMG – Plexus concept rapport uitgebracht aan DFZ-Achmea en het ziekenhuis. De 

opdrachtbevestiging dateert van 27 oktober 2011 en vroeg om  

“…een heldere analyse van de huidige situatie ten aanzien van enerzijds de kwaliteit en 

anderzijds de financiën om vervolgens op basis van deze analyse te komen tot aanbevelingen 

voor de toekomst.” 

De belangrijkste bevindingen van KPMG – Plexus zijn wat betreft de financien: 

• De vermogenspositie van De Sionsberg per 30 juni 2011 is .. verontrustend … zal het eigen 

evrmogen ultimo boekjaar nihil dan wel negatief zijn, … zal een mogelijk betalingsprobleem 

ontstaan op het moment dat DFZ de openstaande vorderingen saldeert  met de te betalen 

schuld .. 

• Huidige productportfolio en niet tijdig ingrijpen hebben geleid tot substantiële verliezen in het 

ziekenhuis. .. De taakstelling in de begroting 2011 wordt niet of te laat gerealiseerd. Bij 

personeelskosten is in 2011 mede hierdoor meer dan 1,5 miljoen aan overschrijdingen 

zichtbaar ten opzichte van de begroting. (blz 20 de benoemde oorzaak hiervoor is dat 
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tussentijds onvoldoende sturing en monitoring heeft plaats gevonden) Een correctie op de 

beschikbaarheidsbijdrage (ook met terugwerkende kracht) heeft tot een onverwachte 

opbrengstreductie van € 0,5 miljoen geleid in 2011. In het productportfolio zitten een aantal 

forse bleeders (cardiologie en chirurgie de grootste). Deels kan geconcludeerd worden dat 

deze moeilijk rendabel te maken zijn in de kleinschalige setting in Dokkum, anderzijds kan er 

nog wel veel efficiënter gewerkt worden. 

• Totale infrastructuur van het ziekenhuis is sterk verouderd en vraagt om 

verbouwing/renovatie. Situatie met OK is meest acuut. 

• ..verzelfstandiging van het ziekenhuis is niet mogelijk. Een voor het ziekenhuis ontvangen 

lening is afgegeven op basis van de verwachte positieve kasstromen van de Pasana Groep, 

waar de Care positief in bijdraagt en de Cure negatief. De verwachting is dat bij loskoppeling 

de banken per direct de financiering ‘terug halen’. Het ziekenhuis is dan per direct technisch 

failliet. 

• Er is ee vicieuze cirkel: zonder garanties van een derde partij (DFZ) zal het voor De Sionsberg 

niet mogelijk zijn de benodigde transitie te organiseren. Een rendabel te maken 

productportfolio met een zekerheidsstelling van deze productie voor 5 tot 10 jaar zal nodig 

zijn voor het aantrekken van financiering. … zonder financiering geen noodzakelijke 

vernieuwing, maar zonder noodzakelijke vernieuwing geen financiering. 

• De geboortezorg is een onrendabele voorziening voor het ziekenhuis (sterk verlieslatend 

ongeveer € 300.000) 

De belangrijkste bevindingen van KPMG – Plexus zijn wat betreft de kwaliteit van de geboortezorg: 

• Er zijn ongeveer 500 bevallingen per jaar met 5 gynaecologen om aan 24x7 beschikbaarheid 

te voldoen. Voldoende om 24x7 uur geboortezorg te leveren. De ratio gynaecologen 

bevallingen is beduidend lager dan elders, daarmee is de vereiste ervaring een kritisch punt. 

Er worden naar verhouding veel keizersneden uitgevoerd. De overige kwaliteitsaspecten 

kunnen onvoldoende goed worden beoordeeld vanwege de lage aantallen. .. Door de 

achterstallige infrastructuur van de OK’s en het ontbreken van een volwaardige IC is de meer 

complexere geboortezorg niet te waarborgen. Vervoer naar andere ziekenhuizen is nodig.  

• Er bestaan geen normen voor productieaantallen. Het is echter niet te verwachte dat lage 

aantallen in Dokkum een positief effect hebben op de geleverde kwaliteit of bekwaamheid 

van het personeel. Bij ziekte  bestaat het risico dat de vakgroep binnenkort niet meer voldoet 

aan de eisen van de normpraktijk. 24 Uurszorg is dan niet meer te garanderen. 

• Door de lage patiëntenaantallen kunnen geen significante uitspraken over de geleverde 

medische kwaliteit worden gedaan 

• Er is geen IC level 1. Er wordt snel doorverwezen naar andere ziekenhuizen, zodra er sprake is 

van mogelijke complicaties. Door de kleinschaligheid kan er binnen de gestelde normtijden 

een compleet team aanwezigzijn voor bevallingen. 

• Bij het ondersteunend personeel is sprake van veel parttime inzet en een hoge turn over. 

 

10 november 2011 

Bijeenkomst bij de  IGZ met DFZ en Raden van Bestuur en Toezicht van het ziekenhuis. De IGZ heeft 

alleen een samenvatting van het KPMG rapport, gemaakt door de Raad van Bestuur van het 

ziekenhuis gekregen en heeft daar ‘gemengde gevoelens over’. Bevestigd wordt dat de situatie heel 

kritisch is. 
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(Bron: brief IGZ 20 december 2011 aan het ziekenhuis over het 25 november opgeheven  

verscherpttoezicht) 

 

18 november 2011 

Bijeenkomst bij de  IGZ met DFZ en Raden van Bestuur en Toezicht van het ziekenhuis. De Raad van 

Toezicht meldt de nijpende financiële situatie te herkennen. 

“Er is een keuze gemaakt voor een scenario; Ziekenhuis zonder acute zorgfunctie en zonder 

geboortezorg. Indien dit niet mogelijk is, wordt gekozen voor het scenario: Anderhalfs 

lijncentrum, poliklinische zorg. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht hebben 

daarover overeenstemming bereikt. … Afgesproken wordt dat de Raad van Toezicht van de 

Sionsberg als eerste naar buiten brengt dat er een herbezinning is op de vorm van de 

ziekenhuiszorg.” 

(Bron: brief IGZ 20 december 2011 aan het ziekenhuis over het 25 november opgeheven  

verscherpttoezicht) 

 

November 2011 

1
e
 verkenningen van Perinatale Audit Nederland (PAN): ‘Perinatale sterfte 2010’. 

In de aanbevelingen niets wat op concentratie en opschaling wijst of het voordeel van een grote 

afdeling of samenwerkingsverband.  

Onvoldoende inzicht 

Nieuwe onderwerpen die aandacht behoeven:  

1 24/7-uur beschikbaarheid 

2 Transportproblemen 

3 Afwachtend beleid 

4 Groeivertraging 

 

23 november 2011 

DFZ-Achmea informeert de IGZ over hun opvatting over de uitwerking van acute zorg, geboortezorg 

en hoe DFZ-Achmea  het traject portfolio van het ziekenhuis zien. Drie Scenario opties voor De 

Sionsberg zijn bekeken. De 2
e
 scenario optie heeft de voorkeur:  

“Ziekenhuis zonder acute en zonder geboortezorg functie   

� In het ziekenhuis worden de AZA, AZP en geboortezorg gesloten. In het ziekenhuis wordt 

de volgende zorg geleverd:  

� Poliklinische zorg  

� Klinische ouderenzorg 

� Electieve chirurgie/dagbehandeling: 8x5 dagen OK inclusief short stay mogelijkheid. 

Scenario 2 is vanuit financieel oogpunt ongewenst, maar zou door duidelijke portofolio keuzes 

nog een reële optie kunnen vormen. 

Er is gekozen om Scenario 2 als basis te nemen voor vervolgonderzoek en de toekomstige 

zorgportfolio op te stellen aan de hand van een aantal randvoorwaarden… 

Daarnaast dient er voor Scenario 2 als voor Scenario 3 een oplossing to komen voor het borgen 

van acute zorg en geboortezorg in de regio Dokkum…” 

Als randvoorwaarden voor deze portfoliokeuze wordt vermeld: 
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“In de toekomstige portfolio gaat men uit van Scenario 2 (poliklinische zorg, dagbehandeling, 

enkele klinische ouderenfuncties en een OK voor electieve ingrepen). De portfolio keuzes zijn enkel 

mogelijk mits ze voldoen aan onderstaande randvoorwaarden: 

� Zorg aan risicogroepen wordt in De Sionsberg niet geleverd (bijv. ASA 3-4 en kinderen) 

� De klinische cardiologie blijft gesloten. 

� Oncologische chirurgie wordt per 1-1-2012  gesloten. 

� De portfolio keuzes voldoen aan kwalitatieve vereisten (normen IGZ en eisen 

beroepsvereniging)  

� De portfolio keuzes zijn financieel rendabel te maken (verificatie middels toets door een 

Trusted Third Party) 

� De benodigde investeringen zijn financierbaar 

� De portfolio keuzes zijn uitgewerkt in overeenstemming met zorgverzekeraar 

� Voor de portfolio zijn benodigde samenwerkingen gerealiseerd (in het kader van 

zorgpaden en behoud klinische registraties artsen) 

Het plan voor de inhoudelijke invulling van de portfolio keuzes en een transitie plan t.a.v. de 

liquiditeit dienen 15-01-2012 gereed te zijn, uitgewerkt door een externe deskundige en 

afgestemd met alle gremia. “ 

Over de acute zorg (SEH functie) wordt opgemerkt: 

“Huidige situatie 

� De Acute Zorg Post (AZP) van De Sionsberg voldoet niet aan de eisen van een SEH. Op dit 

moment is er sprake van een gedoogsituatie van de IGZ.  

� Huidige aanrij tijden van de ambulancezorg naar de AZP voldoen aan de 45 minuten 

norm.  

Knelpunt bij weghalen acute functie in De Sionsberg  

� Indien de AZP van De Sionsberg wordt gesloten vallen er 7,900 inwoners in regio Dokkum 

buiten de vastgelegde norm van 45 minuten aanrij tijd naar een SEH (Bron: RIVM, 

Bereikbaarheidsanalyse SEH 2011). Deze inwoners zitten rondom het gebied 

Lauwersmeer. 

� Ter indicatie: In 2009 zijn er vanuit dit gebied +/- 30 personen in A1 ritten vervoerd naar 

De Sionsberg (Bron: Kijlstra Ambulancezorg Fryslân, 2009). 

Voorgestelde oplossing 

� Plaatsen van een extra ambulancepost in Anjum*. Geraamde jaarlijkse kosten voor deze 

oplossing bedragen € 1,3 miljoen.  

� Het personeel in deze extra ambulance dient te zijn geschoold in het vrijhouden van de 

luchtwegen (IC opleiding).  

� Eventueel is inzet van helikopter als back-up mogelijk voor het invliegen van medisch 

personeel  (Waddendienst). Hier is nader onderzoek voor nodig naar kosten en baten.  

Termijn oplossing 

Bovengenoemde oplossing is binnen 2 weken te realiseren en zal de acute zorg in het gebied 

Lauwersmeer weer onder de 45 minuten norm brengen.” 

En over de geboortezorg: 

“Huidige situatie 

� In het adherentie gebied van De Sionsberg vinden jaarlijks +/- 800 bevallingen plaats. 

Ongeveer 500 van deze bevallingen vindt plaats in het ziekenhuis (Bronnen: CBS Statline, 

2009 en Vektis). 
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� De kwaliteit van de geboortezorg in De Sionsberg staat onder druk gezien de gestelde normen 

van de NVOG (Aanwezigheid IC niveau 1. Deze heeft het ziekenhuis niet, wel een Acute Zorg 

Afdeling (AZA)). 

� Het percentage vrouwen dat durante partu wordt ingestuurd naar De Sionsberg is hoger dan 

het landelijk gemiddelde. Dit is exemplarisch voor het feit dat de communicatie tussen 1
e
 en 

2
e
 lijn rondom geboortezorg niet optimaal functioneert.  

Knelpunt bij weghalen geboortezorg functie in De Sionsberg  

� Voor acute situaties bij thuisbevallingen  neemt de reistijd naar een geboortefaciliteit toe.  

� De klinische geboortes in regio Dokkum dienen in een ander centrum te worden opgevangen. 

Voorgestelde oplossing 

� Korte termijn oplossing: 

� In stand houden geboortezorgfunctie in De Sionsberg maar mogelijke complexe gevallen en 

sectio’s worden overgeplaatst  c.q. doorgestuurd naar andere ziekenhuizen om complicaties 

te vermijden. Jaarlijks worden er ongeveer 170 sectio’s uitgevoerd in De Sionsberg (Bron: 

PRN/LVR-2, 2010) 

� Oplossing op de langere termijn 

� Versterken communicatie tussen verloskundigen en gynaecologen door introductie van een 

GYN/verloskundige screening (integraal zorgpad). Vrouwen met een verhoogd risico krijgen 

een contra-indicatie voor thuisbevalling en gaan voor een bevalling naar een ziekenhuis 

(zware contra-indicatie) of een geboortecentrum (lichte contra-indicatie, zie onder). Dit 

voorkomt voor een groot deel dat vrouwen in partu vervoerd moeten worden en lost ook 

deels de acute zorgvraag op.  Genoemde communicatie dient in geformaliseerde protocollen 

worden vastgelegd.  

� Voor spoedgevallen (bijv. vroeggeboortes) kan de ambulancezorg  optreden voor vervoer 

binnen gestelde normtijden naar een geboortefaciliteit (zie Factsheet Acute Zorg).  

� Nader onderzoek is nodig naar de haalbaarheid van een 1,5 lijns geboortecentrum waar 

reguliere bevallingen uit de regio Dokkum plaats kunnen vinden in plaats van in de 

thuissituatie. Onderzocht moet worden in hoeverre dit aan de gestelde richtlijn voldoet.  

Termijn oplossing 

� Korte termijn oplossing: per direct in te zetten 

� Lange termijn oplossing: nader onderzoek nodig. In de loop van 2012 te realiseren. “ 

DFZ -Achmea meldt aan de IGZ: 

“We hebben hierover overeenstemming met Pasana.” 

 

24 november 2011 

Mail van DFZ-Achmea aan het ziekenhuis: 

“Ik heb inmiddels van .. (IGZ) een terugkoppeling gehad dat ze akkoord gaan met de afspraak 

over het portfolio en de uitwerking daarvan zoals dat beschreven is.  Daarnaast is de IGZ 

akkoord met de oplossing acute zorg. Ze maakte nog wel een opmerking over cytostatica (dat 

kan niet in Dokkum was haar reactie) maar daar stuurt ze nog aanvullende informatie over.  

T.a.v. de geboortezorg gaf ze aan dat dit eenvoudiger kan. Ze hebben daar lang over 

gesproken bij de IGZ. Ze geeft aan dat dit in overleg met de verloskundigen goed kan worden 

geregeld in de regio (thuis bevallen sluiten zij niet uit mits de verloskundige dit goed regelt) 

risico gevallen moeten doorverwezen worden naar andere ziekenhuizen. Durante parti vallen 

onder het regime acute zorg en gaan per ambulance naar de andere ziekenhuizen evenals de 
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sectio's.  

Er is dus volgens de IGZ geen Geboortecentrum nodig in deze regio.” 

 

25 november  2011 

het verscherpt toezicht is gestopt 

 

28 november 2011 

De zorggroep Pasana en  dus het ziekenhuis  maakt via een persbericht bekend, dat 

Het ziekenhuis en de IGZ overeenstemming hebben bereikt over  

“de te nemen maatregelen volgend op het onder verscherpt toezicht stellen en het onderzoek 

van KPMG. Het verscherpt toezicht door de Inspectie zal op basis van de genomen 

maatregelen en de gemaakte afspraken worden opgeheven..” 

Het ziekenhuis heeft geconcludeerd dat  

“De Sionsberg te klein is om te blijven voldoen aan alle minimale volumenormen, terwijl het 

ook financieel niet mogelijk is om op termijn alle zorgactiviteiten zelfstandig in stand te 

houden.” 

Maatregelen die het ziekenhuis bekend maakt zijn: 

- Beëindigen Acute zorg (Spoed eisende hulp) en er komt een extra ambulancepost om te 

kunnen zorgen voor tijdig vervoer naar de andere ziekenhuizen. 

- Beëindigen oncologische zorg 

- (voorlopig) beëindigen cardiologische zorg 

- De geboortezorg wordt vooralsnog wel gehandhaafd, …  Onderzocht wordt hoe de 

geboortezorg in de regio op de langere termijn vormgegeven moet worden 

 

29 november 2011 

SMS vanuit het districtsverloskundig platform aan de verloskundigen dat er in Dokkum geen 

geplande keizersnede operaties meer zouden mogen plaats vinden. 

Het lukt de boze verloskundigen deze dag  niet de Raad van Bestuur van het ziekenhuis aan de 

telefoon te krijgen 

 

29 november 2011 

Telefonisch contact tussen de verloskundigen en DFZ-Achmea. Hierin komt vanuit DFZ-Achmea de 

mededeling dat sluiting van de klinische geboortezorg een eis was van de IGZ voor het opheffen van 

het verscherpt toezicht. 

 

29 november en de dagen daarop volgend 

De IGZ gaat niet in op het verzoek van de verloskundigen om een gesprek. De poging van DFZ-

Achmea  om een breder gesprek met de IGZ te arrangeren waarbij ook de gynaecologen en de RAV 

aanwezig zijn stuit op gelijke wijze. 

 

30 november  2011 

Telefonisch overleg tussen de verloskundigen en het enig lid van de Raad van Bestuur. Hij adviseerde  

de vele energie vooral constructief in te zetten en de redenen waarom het stoppen met de klinische 

verloskunde in Dokkum niet veilig zou kunnen zijn,  vooral bij de IGZ en DFZ-Achmea op tafel te 

leggen. 
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30 november 2011 

Gesprek verloskundigen met DFZ-Achmea. Voor de directeur zorginkoop DFZ blijken de 

gebeurtenissen ook nogal onverwacht. Betuigt spijt dat de communicatie hierover geen 

schoonheidsprijs verdient.  

“Ongeveer 1,5 week voordat het verscherpt toezicht zou aflopen zijn er voorwaarden door de 

inspectie gesteld. Deze voorwaarden hielden in dat de afdeling cardiologie gesloten bleef, en 

de spoedeisende hulp dicht zou gaan.  Hiervoor in de plaats komt er een extra ambulancepost 

in de regio. De plannen voor afslanking van het ziekenhuis hebben te maken met de kwaliteit 

en waarborgen van zorg in de regio. De vorm waarin de Sionsberg blijft bestaan dient ook 

toekomstbestendig te zijn. Sinds korte tijd heeft De Friesland zich bemoeit met de 

problematiek, en als zij dat niet zouden doen, dan zou binnen enkele maanden de Sionsberg 

failliet zijn, en dan zou er ook geen zorg meer in de regio zijn. Bij De Friesland kijkt men nu 

naar welke delen van zorg in de Sionsberg afgestoten moeten worden en naar wat er nog wél 

kan, om te voorkomen dat er straks niks meer is… Voor de ziekenhuisfunctie betekent dit, dat 

er nog wel een polikliniek blijft, en dat alle planbare operaties in de Sionsberg kunnen 

plaatsvinden. Voor de acute zorg zal men naar een ander ziekenhuis moeten. Op termijn zal 

ook geboortezorg verdwijnen. Voorlopig kan dat nog wel doorgaan, maar de geplande 

sectio’s en de complexe bevallingen zouden elders plaats moeten vinden.  … als de patiënt 

nog vervoerd kan worden, dat dit dan zou moeten.  

Hiertegen wordt door de verloskundigen bezwaar gemaakt. Immers, als een bevalling 

complex wordt, moet je niet meer op dat moment verwijzen, maar had je al in een eerder 

stadium ter plaatse moeten zijn. Deze maatregel zal ook voor veel onrust zorgen onder 

zwangeren, omdat zij als zij weten dat zij bij een complicatie alsnog naar Leeuwarden worden 

overgeplaatst, zij zelf de keuze zullen maken om meteen in Leeuwarden te willen bevallen. 

Indien wij iedere complexe bevalling moeten verwijzen kunnen we net zo goed meteen alles 

naar Leeuwarden doen. Hiervoor is in MCL geen opvang, het ligt er nu al regelmatig vol.  

Ook wordt de deling van geplande keizersneden en spoedkeizersneden aan de orde gesteld. 

Dit is heel onlogisch, want bij geplande keizersneden zijn er juist minder risico’s, en dit zijn de 

eenvoudigste keizersneden. De gynaecologen in Dokkum zijn zeer bekwaam in het uitvoeren 

van keizersneden en wij zien als verloskundigen hier de logica niet van.”   

Gevraagd naar wat dan de beste handelwijze is op dit moment, om de onrust onder zwangeren weg 

te nemen wordt geantwoord  

“..  dat het dan beter is om het voorlopig zo te laten als het is, en alleen te verwijzen bij hoog 

complexe zwangeren, die voorheen ook al verwezen werden. Dit standpunt wordt 

overgenomen. 

 … 

Wij vragen van wie het idee komt om het zo te doen, en wie dat heeft bepaald. Hierop krijgen 

wij als antwoord, dat dit een advies is van de inspectie. Er is enige ruimte om er een andere 

invulling aan te geven, die aansluit aan de wensen van verloskundigen. 

.. 

Alleen voor en nazorg doen in de regio is niet datgene wat wij als verloskundigen willen, en 

het is ook niet goed voor de continuïteit van zorg. 

… 
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Naar voren wordt gebracht dat sluiting van de geboortezorg betekent, dat de veiligheid van 

de zwangere in het geding is. De aanrijtijdennorm wordt niet gehaald, en vrouwen die snel 

bevallen, ook hoog risico zwangeren lopen het risico om onderweg te bevallen. Wij vragen of 

geboortezorg dan niet toch in Dokkum kan blijven bestaan. Hierop wordt ontkennend 

geantwoord. Voor de 2
e
 lijns geboortezorg is het nodig dat de AZA aan (IC) normen voldoet, 

waaraan niet kan wordt voldaan. De eisen voor een AZA worden steeds strenger, en dit is 

voor de Sionsberg niet meer haalbaar in de toekomst. 

… dat ook kindergeneeskunde niet gehandhaafd kan worden, omdat deze afdeling gewoon te 

klein is.  De verloskundigen geven aan, dat zonder kindergeneeskunde, ook verloskunde niet 

in stand kan blijven. Er is verzet tegen deze plannen, die zoveel impact hebben, die de 

veiligheid niet waarborgen, en waarvoor bovendien nog geen oplossing is. En dat terwijl de 

maatschappelijke gevolgen zo groot zijn. De Friesland geeft aan, dat zij graag een oplossing 

willen, waarin de regie bij de verloskundigen ligt wat betreft geboortezorg, en dat zij ons hard 

nodig hebben om te komen tot een acceptabele oplossing voor alle partijen. 

Wij gaan uit elkaar met de toezegging dat er op korte termijn een overleg met de inspectie zal 

worden georganiseerd, en dat wij voorlopig in de Sionsberg doorgaan met de geboortezorg 

zoals die tot nu toe was georganiseerd, in ieder geval totdat er een goede oplossing is voor de 

organisatie rondom geboortezorg.” 

(Bron: verslag van de verloskundigen van hun gesprek met DFZ-Achmea) 

 

1 december 2011 

Studie naar het Noordoostelijk deel van het werkgebied van de RAV Fryslân door adviesbureau W.F. 

Botter te Amsterdam uitgebracht aan RAV Fryslân over het effect op de ambulancezorg bij sluiting 

van enkele afdelingen en de SEH functie van het ziekenhuis in Dokkum.  

“De inrichting van een extra standplaats in dat gebied is noodzakelijk op basis van een eerder 

uitgevoerd landelijk onderzoek van het RIVM naar ‘gevoelige ziekenhuizen’ in Nederland 

eerder dit jaar. Een gevoelig ziekenhuis is gedefinieerd als een locatie waarvan (delen van) het 

verzorgingsgebied  uitsluitend door deze locatie wordt bediend. …. Wanneer mensen deze 

niet meer binnen de normtijd kunnen bereiken als de SEH op de betreffende plaats wordt 

gesloten…. 

Er is alleen tijd te winnen in de totale responstijd voor de SEH door een extra standplaats 

dichter bij de onbereikbare postcode gebieden voor de SEH te plaatsen. Er wordt dan 

gewonnen op de rijtijd naar het incident. … Er is een analyse gemaakt van de werkelijke rij en 

responstijden in de periode 2006 t/m 2010.” 

Conclusies / advies (o.a.): extra standplaats nodig, Metslawier heeft de voorkeur, vooral voor het 

gebeid ten noordoosten van Dokkum zo nodig  de helikopter blijven inzetten, vanwege extra vervoer 

tussen de ziekenhuizen wellicht overdag een extra ambulance nodig,  Beide extra ambulances 

kunnen niet uit het reguliere budget voor ambulancevervoer worden gefinancierd. 

 

Begin december 2011 

 De gynaecologen zijn  ook boos over dat geplande keizersnede operaties niet meer zouden mogen 

en de riskantere acute ingrepen wel zouden mogen in Dokkum. 

Er is een bijeenkomst geweest van de gynaecologen, verloskundigen met de raad van Bestuur 

waarna besloten is, vanwege de patiëntveiligheid en de ontstane onrust, dat de klinische 

verloskunde inclusief de keizersnede operaties voorlopig gewoon door zou gaan. Bevestigd werd 
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door de Raad van Bestuur dat de aangekondigde maatregelen waaronder die betreffende de 

klinische verloskunde  onder druk tot stand zijn gekomen. Ze waren voorwaarde voor het opheffen 

van het verscherpt toezicht door de IGZ. 

 

10 december 2011 

manifestatie georganiseerd door het actiecomité ‘Red De Sionsberg’ met 5000 mensen op 10 

december 2011 ontstonden. De bedoeling was daar om de ongeveer 20.000 handtekeningen aan de 

bestuurder van DFZ aan te bieden via de burgemeester van Dongeradeel. De bestuurder van DFZ-

Achmea heeft afgezegd.  

(Bron actiecomité) 

De petitie van Red De Sionsberg is door meer dan 20.000 mensen ondertekend. Hij is overhandigd 

aan burgemeester van Dongeradeel. 

(Bron: Boardroom zorg) 

 

december 2011  

Op verzoek van DFZ-Achmea wordt binnen twee weken een extra ambulance standplaats ten 

Noorden van Dokkum gerealiseerd, zij het eerst provisorisch. 

  

20 december 2011 

Eindrapport IGZ over het verscherpt toezicht met als titel:   

“Afbakening zorgaanbod noodzaak voor verantwoorde zorg in De Sionsberg” 

Ter verklaring dat het verscherpt toezicht op 25 november 2011 kon worden opgeheven schrijft de 

IGZ in haar rapport:  

“Centraal stond bij de uitvoering van het bovenstaande of het bestuur en de betrokken 

beroepsbeoefenaren in het ziekenhuis hun verantwoordelijkheden zouden nemen en de juiste 

besluiten en maatregelen zouden noemen om goede zorg voor hun patiënten te garanderen. 

Door verbeter acties in het ziekenhuis, maar met name de gemaakte afspraken over de 

toekomstige zorgportfolio en voldoende vertrouwen in de uitvoering daarvan is het 

verscherpt toezicht op 25 november tot een afronding gekomen.” 

De IGZ schrijft dat de Raad van Bestuur ook tijdens de periode van verscherpt toezicht te afwachtend 

is geweest en onvoldoende transparant richting inspectie. Door in de laatste paar weken van de 

periode van verscherpt toezicht beslissingen te nemen over een verantwoord toekomstscenario 

heeft zij (alsnog) ‘leiderschap’ getoond. Als concrete zaken gerelateerd aan de instelling van het 

verscherpt toezicht  worden als verbeteringen genoemd: er is een inwerkprogramma voor nieuwe 

specialisten, de formatie anesthesiologen is op niveau en er is 7x24u een arts die de luchtweg kan 

vrijmaken 

“De inspectie is van mening dat de raad van bestuur tijdens het verscherpt toezicht-periode 

de inspectie op een aantal cruciale momenten onvolledig, dan wel te laat heeft geïnformeerd 

over diverse zaken. Zij is tevreden over de handelswijze van de raad van bestuur inzake het 

sluiten van de klinische functie cardiologie op 27 juli j.l.” 

Over de vergeefse poging om deze afdeling per 1 november weer te openen  schrijft de IGZ dat 

sprake was van 

“misleidende zo niet onvolledige informatie” 

“In de laatste maand, oktober, heeft de Raad van Toezicht volledige openheid gegeven over 

het onderzoek naar de toekomstmogelijkheid van het ziekenhuis. Toen was er ook open 
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overleg mogelijk tussen De Sionsberg, directie DFZ en de inspectie over de toekomst van het 

ziekenhuis en de afbakening van de zorg om verantwoorde zorg ook in de toekomst te kunnen 

blijven verlenen.” 

“De uitkomsten va het KPMG onderzoek, op 17 november jl. aan de inspectie verstrekt, 

evenals het besluit van de Raad van Toezicht van de Sionsberg om te stoppen met de acute 

zorgfunctie en de geboortezorgfunctie, maken de inspectie duidelijk dat het zorgaanbod zal 

worden aangepast aan de mogelijkheden van een klein ziekenhuis zonder ic, waardoor  in De 

Sionsberg sprake is van veilige en verantwoorde zorg. Gelet op de recente datum van de 

besluiten, gaat de inspectie akkoord met het gegeven dat een zorgbeleidsplan ontbreekt De 

inspectie gaat akkoord met de toezegging dat ee voorstel voor de inhoudelijke invulling van 

de portfolio keuzes en een transitieplan uiterlijk 15-01-2012 gereed is.” 

 

20 december 2011 

Brief verloskundigen aan Raad van Bestuur van het ziekenhuis met kopie aan o.a. IGZ, Minister, DFZ-

Achmea,  

“Wij, de verloskundigen in de regio noordoost Friesland maken ons ernstige zorgen over de 

continuïteit van de verloskundige zorg in de regio. Wij verzoeken u om erop toe te zien dat er 

in het ziekenhuis geen onomkeerbare maatregelen worden genomen die de verloskundige 

zorg aan zwangeren, zowel in de prenatale als in de natale fase bedreigen of zelfs onmogelijk 

maken. 

De normen van de Minister m.b.t. de verloskundige zorg houden in dat er binnen 15 minuten 

een behandeling moet worden ingezet en dat er een aanrijtijd van 45 minuten maximaal is. 

Onderzoek in het AMC en het UMCG toont aan dat de sterftekans van pasgeborenen 

drastisch toeneemt als de moeder meer dan 20 minuten moet reizen naar het ziekenhuis. 

Voor een klein aantal zwangeren in noordoost Friesland is dit nu al niet haalbaar,dat gaat 

voor een veel grotere groep gelden als de verloskundige zorg uit de Sionsberg verdwijnt. 

 

 Wij voorzien dat bij het ontbreken van zorg vanuit een afdeling klinische verloskunde in de 

regio het aantal geboorten onderweg in de ambulance naar het ziekenhuis in de tientallen per 

jaar zou lopen. Het aantal perinatale sterfgevallen per jaar zou verdubbelen. Dit baseren wij 

op een inventarisatie van onze praktijkgegevens van de afgelopen jaren. …. Het gaat dan 

weliswaar niet om grote aantallen, maar het leed dat daarmee onnodig wordt aangericht is 

naar onze mening onacceptabel. 

Tijdens ons spreekuur merken we nu al onzekerheid bij zwangeren over waar ze straks kunnen 

bevallen. Wij stellen hen daarbij zo veel mogelijk gerust. Maar we verwachten dat, door alle 

onduidelijkheid over het voortbestaan van de afdeling klinische verloskunde in de Sionsberg 

en mede door de tegenstrijdige berichtgeving hierover in de media, zwangeren nu al 

overwegen om uit te wijken naar ziekenhuizen in Leeuwarden en Drachten. Ze realiseren zich 

daarbij de bezwaren van de afstand voor de veiligheid in acute situaties niet. …..  

Wij verzoeken u om met ons in gesprek te gaan om de ruimte daarvoor te creëren d.m.v. 

continuïteit van verloskundige zorg in de Sionsberg.” 

De bijlage bestond uit vele kritische vragen waaronder: 

1. Waarom worden er besluiten genomen zonder dat wij als direct betrokken zijn 

geïnformeerd en waarom heeft men niet geïnventariseerd wat hiervan de gevolgen zijn voor 

geboortezorg, c.q. zwangeren in de regio , in de eerste lijn?  
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2. Waarom heeft de inspecteur ziekenhuizen gezegd dat geboortezorg voor het ziekenhuis 

niet beslist noodzakelijk zou zijn.  

3. Welke maatregelen eist de Inspectie voor het opheffen van het verscherpte toezicht?  

4. Waarom is sluiten van de AZA hiervoor een voorwaarde?  

7. Het voldoende geschoold blijven van het personeel kan door middel van roulatie en 

samenwerking worden opgelost , waarom maakt men hiervan geen gebruik?  

9. Realiseert de bestuurder zich dat bij sluiting van de 2e lijns geboortezorg een 

geboortecentrum in Dokkum geen optie is?  

10. Hoe kijkt de Inspectie aan tegen een mogelijke toename van de perinatale sterfte door de 

aangekondigde maatregelen?  

11. Hoe kijkt de Inspectie aan tegen vrouwen die in hun zwangerschap plotseling een 

complicatie krijgen die snel ingrijpen vereist?  

12. Is er een haalbaarheidsonderzoek geweest naar het sluiten van de 2elijns geboortezorg in 

de Sionsberg?  

 

22 december 201 

Gesprek Raad van Bestuur ziekenhuis en verloskundigen 

1. “De norm voor klinische geboortezorg is o.a. dat er een IC level 1 in het ziekenhuis is. Deze is 

er niet in de Sionsberg en komt er ook niet. De norm is een kwaliteitsnorm die veilige zorg 

moet garanderen. Gevolg van het verdwijnen van klinische geboortezorg omdat betreffende 

kwaliteitsnorm niet gehaald kan worden is dat de veiligheid van zwangeren buiten de muren 

van het ziekenhuis verslechterd. Dus die heeft in een regio als noordoost Friesland een 

tegengesteld effect als wordt beoogd.  Dat is een vraagstuk dat in andere dunbevolkte 

gebieden ook speelt en dat landelijk op de agenda moet komen. Dan kan er een politieke 

uitspraak over worden gedaan.  

2. Uitspraak van dhr. Krappel: hij kan alleen besluiten nemen over zorg die binnen de muren van 

het ziekenhuis wordt geboden. Maar: de afdeling geboortezorg in de Sionsberg gaat pas dicht 

als er een veilig en verantwoord alternatief voor de regio is. Daarbij wordt uitgegaan van de 

normen die door de beroepsorganisaties (NVOG en KNOV) worden gehanteerd. De Friesland 

Zorgverzekeraar heeft in een eerder gesprek weliswaar gezegd dat de afdeling verloskunde 

over 4 weken dicht kan, maar dit is later ingetrokken. 

3. Uitspraak van de verloskundigen: eerstelijns verloskunde in de regio kan niet verantwoord 

worden aangeboden als er geen klinische verloskunde in Dokkum geboden wordt. (Afstand 

meer dan 20 minuten geeft verhoging perinatale sterfte). Dus ook een geboortecentrum in de 

regio is niet verantwoord als er geen klinische verloskunde afdeling is (moet droge verbinding 

zijn).” 

(Bron: verslag van de verloskundigen) 

 

Week 51 , 19-23 december 2011 

“Er is in de week voor kerst in december 2011 telefonisch contact geweest met …. (inspecteur 

IGZ voor de eerste lijn waaronder de verloskundigen) van de inspectie. Wij hebben haar 

verzocht om een onderhoud, en stonden erop dat dit nog voor de kerst plaats zou vinden, 

maar ….  gaf aan dat er helemaal geen sprake was van sluiting van geboortezorg. Zij wilden 

wel een onderhoud, maar dan in het nieuwe jaar. Uiteindelijk is er een gesprek geweest op 3 

februari 2012” 
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(Bron: mededeling verloskundige) 

 

29, 30 of 31 december 2011 

Brief van de Friesland Zorgverzekeringen (DFZ–Achmea) aan haar verzekerden in Noordoost Friesland 

“ .. in verschillende media is de suggestie gewekt dat De Friesland verantwoordelijk is voor de 

maatregelen die nu bij de Sionsberg worden doorgevoerd. Deze berichtgeving is niet terecht 

en onjuist. De maatregelen die de Sionsberg heeft genomen zijn nodig, omdat het als klein 

ziekenhuis aan alle kwaliteitseisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg moet voldoen. 

Het bestuur van het ziekenhuis heeft daarom hervormingsmaatregelen aangekondigd. Bij de 

uitvoering van deze plannen is De Friesland als grootste zorgverzekeraar in de regio natuurlijk 

nauw betrokken. De Friesland heeft als enig doel om goede bereikbare zorg in Noordoost 

Friesland te blijven behouden voor u en alle andere bewoners in de regio. Het ziekenhuis blijft 

bestaan, al zal dit zijn op een andere manier dan voorheen. Zo geeft de Sionsberg in overleg 

met de inspectie besloten om een aantal afdelingen te sluiten, zoals cardiologie en 

oncologische chirurgie. 

Ook als de Friesland vinden wij het jammer dat de Sionsberg niet gewoon in zijn huidige vorm 

kan blijven bestaan. Maar de volume en kwaliteitseisen van het Rijk en de inspectie worden 

strenger. Hierdoor is hervorming van het ziekenhuis noodzakelijk… 

Inmiddels zijn er ook al extra ambulancevoorzieningen geregeld in Noordoost Friesland. 

Hiermee is de veiligheid voor alle inwoners van Noordoost Friesland gewaarborgd, 

vooruitlopend op het plan van aanpak dat nu door De Sionsberg wordt ontwikkeld. … “ 

 

31 december 2011 

ZH sluit 2011 af met exploitatie tekort van € 5,4 miljoen 

  

13 januari 2012 

Bevolking vormt erehaag voor politici bij De Sionsberg toen een delegatie van de gemeente, 

provincie, alle politieke partijen uit de Tweede Kamer, de Inspectie voor de Volksgezondheid en 

Zorgverzekeraar De Friesland naar het ziekenhuis kwam 

(Bron: LC – Leeuwarder Courant) 

 

15 januari 2012 

Deadline voor het ziekenhuis om afspraken te maken met collega-ziekenhuizen in regio, en 

portfolio/scenario verder uitwerken. Deze deadline was het ziekenhuis gegeven door de IGZ bij het 

opheffen van het verscherpt toezicht en afzien van het geven van een aanwijzing door de Minister . 

(Wat die aanwijzing zou moeten inhouden is onduidelijk) 

 

15 januari 2012 

Concept versie 15 januari 20012 van het zorg beleidsplan Ziekenhuis De Sionsberg, gezien en 

geaccordeerd door de medische staf van het ziekenhuis, maar niet verzonden naar IGZ en DFZ-

Achmea. 

“Gewenste situatie:  

Op korte termijn blijven operatiekamers 24/7 beschikbaar voor de geboortezorg. Dit zal 

gebeuren op basis van bereikbaarheidsdiensten conform de aanrij tijden en de richtlijnen. 
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Op lange termijn zal in het kader van een nauw samenwerkingsmodel gynaecologie en 1e lijns 

verloskunde een geboortecentrum met beschikking over de OK-capaciteit worden 

gerealiseerd in of nabij de Sionsberg. 

Door zorgvuldige screening dienen risicogevallen vroegtijdig verwezen te worden naar 

Drachten gezien de daar aanwezige IC faciliteiten. 

Toekomstig portfolio:  

Poliklinische en klinische 2e lijns verloskunde.” 

 

16 januari 2012 

Concept versie 16 januari 20012 van het zorg beleidsplan Ziekenhuis De Sionsberg, niet gezien en 

niet geaccordeerd door de medische staf, maar wel verzonden naar IGZ en DFZ-Achmea 

“Gewenste situatie:  

Op korte termijn blijven operatiekamers 24/7 beschikbaar voor de geboortezorg. Dit zal 

gebeuren op basis van bereikbaarheidsdiensten conform de aanrij tijden en de richtlijnen.  

Na uitbrengen van het advies van de werkgroep en vaststelling daarvan wordt de geboortezorg 

in de Sionsberg gestaakt. Er wordt daarna vorm en inhoud gegeven aan de geboortezorg in de 

regio. Door zorgvuldige screening dienen risicogevallen vroegtijdig verwezen te worden naar 

Drachten gezien de daar aanwezige IC faciliteiten.  

Toekomstig portfolio:  

De poliklinische en klinische 2e lijns verloskunde wordt in 2012 

gestaakt. “ 

Geen plaats voor SEH, IC en operaties alleen onder ‘kantoortijden’. Dit betekent dat het ziekenhuis 

niet meer als back up kan dienen voor thuis en/of klinische bevallingen. 

 

19 januari 2012 

“Gesprek Raad van bestuur ziekenhuis met IGZ en DFZ waarbij gesproken is over enkele 

kwetsbare zorgfuncties. Over geboortezorg is geconcludeerd dat het plan nog geen definitief 

beeld geeft van de manier waarop geboortezorg georganiseerd gaat worden, maar sluiting 

op dit moment is ook geen optie. Dus voor 1 mei nieuw plan. Meijer spreekt vertrouwen uit in 

de goede uitkomst, waarbij hij ook een rol ziet voor DFZ. Hierbij zal ook het alternatief van het 

opzetten van een geboortecentrum betrokken worden. Dit zijn letterlijke citaten. Met DFZ 

ruziën we over of bedoeld was 1e lijns of geïntegreerd centrum was bedoeld. Zie verder 

opdracht werkgroep, waar DFZ bij was.” 

(Bron: mail 10 mei 2012 van Wagenaar aan voorzitter medische staf van het ziekenhuis) 

 

24-1-2012  

KPMG aanvullend rapport.  Dit is opgevraagd aan het ziekenhuis, maar geweigerd. 

 

3 februari 2012 

“Vanmiddag heb ik met Hilde Royen gebeld, zij was betrokken bij de vorming van het 

beleidsplan. En wat zegt zij? Het is juist niet de bedoeling dat klinische verloskunde uit 

Dokkum weggaat, en dat is ook niet gecommuniceerd naar Inspectie en Zorgverzekeraar. Wat 

is dan wel de bedoeling? Dat er een werkgroep wordt ingesteld, die uitzoekt op welke manier 

de geboortezorg in de regio kan blijven. Met behoud van klinische verloskunde. Dit plan moet 
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dan tegen de huidige normen en richtlijnen worden gehouden. Want zo zegt Hilde, als 

klinische verloskunde verdwijnt, hoeven we helemaal geen plan te schrijven.” 

(Bron: mail mevr. de Vries, verloskundige aan de overige verloskundigen) 

 

3 februari 2012 

Overleg verloskundigen / gynaecoloog Noordoost Friesland met Inspectie voor Volksgezondheid 

….. (inpsecteur IGZ eerstelijn) en ……. (IGZ Inspecteur-accounthouder voor het ziekenhuis IGZ) 

Vijf verloskundigen en een gynaecoloog.  

“Raad van Bestuur De Sionsberg heeft in plan november 2011 besloten Acute zorg en 

geboortezorg te sluiten. 

Dit besluit is bevestigd in het plan dat op 13 januari jl. door de directe en de medische staf van 

het ziekenhuis is gepresenteerd. 

Afgesproken is dat het ziekenhuis medio mei 2012 komt met een plan voor geboortezorg, in 

samenspraak met de RAV, DFZ en de eerstelijns verloskundigen. 

De verloskundigen zijn tot op heden niet benaderd en of betrokken. 

De inspectie hoort met bezorgdheid het verhaal en de info van de verloskundigen. De 

informatie verheldert veel, er is belangstelling voor de cijfers en men wil graag de presentatie 

ontvangen. 

De inspecteurs kunnen op dit moment niet veel doen, het advies is om proactief het 

ziekenhuis te benaderen om aan dat plan te gaan werken en scenario’s te ontwikkelen; die 

vervolgens tegen de gestelde normen voor kwaliteit en veiligheid aan te houden. Op basis van 

het beleidsplan geboortezorg kan de inspectie reageren, zij moet instemmen met de 

uitvoering van het plan. Dus er is nog tijd voor de verloskundigen om invloed uit te oefenen 

via bijdragen aan het beleidsplan.” 

(Bron: mail Lies van der Wal. Regioadviseur ROS Friesland aan de verloskundigen) 

 

4 februari 2012 

tweede bijeenkomst tussen het actiecomité , IGZ, DFZ en ziekenhuis  

 

Week 6, 6-10 februari 2012 

Gesprek tussen de heer Meijer, Raad van Bestuur Nij Smellinghe en de verloskundigen  van NO 

Fryslân. 

 

13 februari 2012 

Uitnodiging van de Raad van Bestuur van de Sionsberg aan de gynaecologen, verloskundigen en DFZ 

om met een vertegenwoordiging deel te gaan nemen in de nieuwe werkgroep geboortezorg van het 

ziekenhuis  om te komen tot een plan voor 1 mei 2012. 

 

15 februari  

“Een volle bus mensen vanuit Dokkum naar Den Haag voor het AO in de Tweede Kamer. Uit 

wat men hoorde putte men .. de hoop dat de Minister zich zou inspannen om  de 

geboortezorg in Dokkum te behouden. Vooral haar opmerking dat zij niet alle strenge normen 

wil opleggen, omdat het belangrijk is de infrastructuur in stand te houden, was daarvoor 

aanleiding. Ook de opmerking van de minister dat zij zou handhaven op de 45 minutennorm, 

daar dit de enige wettelijke norm is, die er is.” 
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(Bron: verslag gesprek mevrouw de Vries, verloskundige met Bon) 

 

17 februari 2012 

20.000 handtekeningen verzameld door het actiecomité ‘Red De Sionsberg’ aangeboden aan de 

vaste Kamercommissie Volksgezondheid van de Tweede Kamer.   

 

29-2-2012  

Brief van de IGZ aan de Nederlandse Ziekenhuizen met het resultaat  van de inventarisatie 

implementatie advies ‘Een goed beging” van de Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte. 

Per 1 juli 2012 moeten alle partijen aan de norm voldoen volgens veldpartijen en de ziekenhuizen 

moeten een verantwoordingsnota inleveren over die aspecten waaraan zij in november 2011 nog 

niet voldeden. 

In de nota:  

“Bovendien bestaat in het veld gerede twijfel over de wenselijkheid 

en noodzaak van het voldoen aan die normen. De oplossingen die nu in veel 

ziekenhuizen worden overwogen, meer concentratie van zorg rond de bevalling, 

zijn niet op korte termijn te verwezenlijken en brengen nieuwe problemen ten 

aanzien van de bereikbaarheid mee. Deze dilemma's vragen om een heldere keuze 

van de overheid over het gewenste beleid.” 

 

5-3-2012  

voorwaardelijk besluit tot fusie met Drachten 

De  “analyse gewenste situatie”  vermeldt het  verdwijnen klinische verloskunde op termijn 

 

7 maart 2012 

Opnieuw een AO in de Tweede Kamer waar De Sionsberg aan de orde komt en een bus vol mensen 

uit Noordoost Fryslân op de tribune aanwezig zijn. 

 

30 april 2012 

Scenario 2 wordt door het ziekenhuis het beste gevonden en verzonden aan de IGZ en DFZ-Achmea.  

Eén document mist: de wijze waarop  men denkt aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen. Een stuk 

wat is geaccordeerd door het VSV. 

 

7 mei 2012  

Notitie van B&W gemeente Dongeradeel: 

“Er is afgesproken dat voor het onderdeel geboortezorg een apart plan gemaakt zou worden. 

Dit plan moest voor 1 mei klaar zijn en is op 7 mei besproken met de IGZ. 

Een van de vereisten van IGZ was dat de zorgverzekeraar en het ziekenhuis consensus 

moesten bereiken over het plan. Dat is helaas niet gelukt en de IGZ heeft het plan dan ook 

afgewezen.” 

 

23 april 2012 

De IGZ schrijft aan de Raad van Bestuur  

“De inspectie zal bij geboortezorg niet handhaven op de aanwezigheid van een IC level 1, mits  
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- het zorgaanbod op een verantwoorde wijze is afgebakend. Er dienen waarborgen te zijn 

die de aanwezigheid van een level 1 IC kunnen vervangen; 

- Een prospectieve risico-inventarisatie en –evaluatie is uitgevoerd en oplossingen zijn 

gekozen die voor de beroepsgroep (NVOG) medisch inhoudelijk verantwoord zijn. 

- Daarnaast dient de gekozen oplossing uiteraard financieel haalbaar te zijn, waarbij wordt 

verwezen naar de afspraken gemaakt bij het opheffen van het verscherpt toezicht op 25 

november 2011 en het gespreksverslag van op 25 januari 2012” 

 

8 mei 2012  

Bekendmaking  dat het ontwikkelde plan of scenario van de Sionsberg voor de klinische 

verloskundeniet werd geaccepteerd door de IGZ en DFZ-Achmea. 

 

10 mei 2012  

notitie B&W Dongeradeel over bijeenkomst actiegroep: 

“Op vragen of dit  betekent dat DFZ ieder scenario waarin sprake zou zijn van een tweede lijn 

verloskunde in de Sionsberg zou hebben afgewezen, is het antwoord van mevrouw Monissen 

geweest (tijdens bijeenkomst actiegroep op 10 mei 2012) dat dit niet perse het geval hoeft te 

zijn: op het moment dat in de andere scenario’s was aangetoond dat de enige manier om 

veilig bevallen in de regio mogelijk te maken een gecombineerd eerste/tweedelijns centrum 

zou zijn, dan was zij bereid om daar wel naar te kijken. Maar iedere andere uitwerking zonder 

tweede lijn zou de voorkeur genieten (mits deze veilig genoeg zou worden beoordeeld). Een 

klein muizengaatje dat hoop biedt voor alle betrokkenen in de regio” 

 

10 mei 2012 

Mail van mevr. de Vries verloskundige. Ze was lid van de  ‘Werkgroep Geboortezorg ‘ van de 

Sionsberg en werkte mee aan het plan waarin de klinische verloskunde behouden zou blijven. Na 

afwijzing door DFZ-Achmea en de IGZ is vervolgens gevraagd voor de Taakgroep Geboortezorg van 

DFZ-Achmea. De mail is gericht aan de vertegenwoordigers van de medische staf van het ziekenhuis 

in de nieuwe taakgroep. Aanleiding is de ontvangst van het voor haar verrassende document 

herpositionering Sionsberg d.d. 16 januari 2010 waarin i.t.t. wat bekend was staat,dat de klinische 

verloskunde verdwijnt uit Dokkum: 

“… na het uitbrengen van het advies van de werkgroep en vaststelling daarvan wordt de 

geboortezorg in de Sionsberg gestaakt. 

Het staat gewoon in het zorgbeleidsplan, en dit is mij niet verteld! Nee, er zou in staan dat er 

niets geregeld was, en het kon worden ingevuld. Niet dus. 

Wat zegt Hilde Royen (voorzitter medische staf)hiervan? Zij heeft geboortezorg gewoon 

uitgeleverd, of niet? 

Nu hebben we gewoon voor niks bij elkaar gezeten, alle moeite voor niks, ik heb er meer dan 

een dagtaak aan gehad, in de afgelopen maanden. 

Door wie ben ik nu bij de neus genomen? 

Zorgverzekeraar? Of toch Wagenaar? 

Waarom heb ik van niemand dit zorgbeleidsplan eerder gezien? Wie schuift wat onder tafel? 

Is dit wel de definitieve versie? 

Waarom is mij van alles wijsgemaakt?” 
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10 mei 2012 

Mail van mevr. Rooyen, voorzitter medische staf van het ziekenhuis aan mevr. de Vries, 

verloskundige 

“Janke laat ik hier heel duidelijk over zijn: ik heb helemaal niets uitgeleverd en ben NIET , OP 

GEEN ENKEL MOMENT akkoord gegaan met deze stukken.” 

 

11 mei 2012 

conference call en daarmee start van de Taakgroep Geboortezorg van DFZ-Achmea 

 

11 mei 2012 

Mail van mevr. de Vries verloskundige aan het bestuur van de medische staf van het ziekenhuis  

“Na vanavond moet ik helaas constateren, dat de toegestuurde versie van het 

herpositioneringsplan de definitieve versie is. Na 16 januari is er niet een ander plan of een 

nieuwe versie meer gekomen. Dit staat zwart op wit, en dit is het heroriëntatieplan op basis 

waarvan de IGZ het verscherpte toezicht heeft opgeheven. (meegedeeld door DFZ) 

Op pagina 17, alinea 4.1 staat duidelijk: gewenste situatie: De poliklinische en 2e lijns 

verloskunde verdwijnt. 

Dan in de ontvangen notitie van het gesprek van 19-01 lees ik het volgende: DS zal op 1 mei 

een nieuw plan gereed hebben waarin, binnen de kaders van de eerder gemaakte afspraak, 

aangegeven wordt hoe de geboortezorg in de regio op een verantwoorde wijze georganiseerd 

kan worden. 

Als ik deze stukken lees, kan ik enkel concluderen, dat de kaders van die eerdere afspraak in 

het zorgbeleidsplan staan, namelijk: zonder 2e lijns verloskunde. 

Wat ik niet snap is: 

Waarom is er niet voor gezorgd, dat bij zulke belangrijke afspraken, er geen verschil in 

interpretatie kan bestaan, en waarom is er niet voor gezorgd dat het zorgbeleidsplan waar de 

specialisten mee akkoord zijn gegaan na de besprekingen met de IGZ inclusief de laatste 

wijzigingen zwart op wit stonden. 

Mij is voorgehouden dat de specialisten allemaal kennis hebben kunnen nemen van het 

herpositioneringsplan. Ik lees dit als verloskundige, en ik interpreteer het net zo als de 

zorgverzekeraar. Is er dan niemand van de specialisten, die hier in januari bezwaar tegen 

heeft gemaakt? Waarom is die informatie aan iedereen: werkgroepleden, specialisten, de 

wethouder en de actiegroep achtergehouden? Waarom heeft niemand van ál die personen er 

op gestaan de originele tekst van het herpositioneringsplan zwart op wit te ontvangen? Is ten 

onrechte gezegd dat het achterhaald was? Of is dat ook weer een verschil in interpretatie? .. 

En voor de toekomst: alle afspraken moeten duidelijk en helder zijn, niet voor tweeërlei uitleg 

vatbaar, en zwart op wit.” 

 

19 mei 2012 

“Eén bijeenkomst, paneldiscussie  o.l.v. prof. Nijhuis, daar kon alleen gekeken worden naar 

oplossingen zonder klinische  verloskunde in Dokkum” 

(Bron verslag gesprek mevrouw de Graaf met Bon) 

 

Onderstaande plaatjes zijn onderdeel van een presentatie aan de Taakgroep Geboortezorg van de 

Friesland zorgverzekeraar – Achmea 
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21-5-2012  

Expertgroep bijeen te Zwolle. Als experts door DFZ uitgenodigd:   

- Prof. dr. Jan G. Nijhuis, vrouwenarts uit Maastricht, dat was degene die in de weken er voor 

ook de taakgroep had geleid,  

- Mevrouw Cinthia Vogeler van de NCPF,  

- mevr dr. Anita CJ Ravelli. Epidemiologe,  

- prof.dr.Hein.W.Bruinse, gynaecoloog uit Nijmegen,  

- mevr. de Miranda ook onderzoeker in het AMC  

- mr. Rolf (G.R.J.) de Groot, advocaat bij bureau  van Pels Rijcken,   

- Jos (J.M.) Becker Hoff, directeur van het bureau van de KNOV en  

- Chiel Bos, voorzitter bestuur van de stichting College Perinatale Zorg. 

 

In de beschrijving van de in de tweede ring aanwezige mevrouw de Graaf, directeur Zorgbelang 

Fryslân: 

“Eén expert bijeenkomst 21 mei te Zwolle o.l.v. hoofdredacteur van Skiprr. Ging meer over het 

delen van kennis in het algemeen over spreiding en concentratie” 

(Bron verslag gesprek mevrouw de Graaf met Bon) 

 

In de beschrijving van de in de tweede ring aanwezige mevrouw de Vries, verloskundige: 

“Zij kon of mocht echter geen inbreng hebben, door de manier waarop het was 

georganiseerd. Er was een eerste, binnen ring met door DFZ uitgenodigde mensen die alles 

mochten zeggen en daarbuiten zat de tweede ring die niet mee mocht praten.  Er werden 

dingen gezegd die niet klopten en waar niet op mocht worden gereageerd.  Zo sprak prof 

Nijhuis er over dat de mensen in 15 tot 20 minuten in het ziekenhuis zouden kunnen zijn. Ook 

zou hij gezegd hebben: “dan gaat het misschien een keertje mis..” En de voorzitter van de 

bijeenkomst (hoofdredacteur van Skiprr) concludeerde dat de 45 minuten aanrijtijd niet in het 

geding zou komen. Hij zei dit meteen bij aanvang van de discussie, bij de opening van de 

bijeenkomst. Het was geen conclusie. Het werd als mededeling gedaan, zonder enige 

onderbouwing. Hij zei: Er is een misverstand, wat ik als allereerste uit de weg wil ruimen: er is 

door verschillende mensen gezegd dat de aanrij tijd van 45 minuten niet gehaald wordt, en 

dat er een witte vlek op de kaart zou ontstaan, maar dat is niet het geval: er is geen sprake 

van een witte vlek op de kaart, de aanrij tijd is overal in het gebied haalbaar.” 

… 

“Wanneer mevrouw Monissen zegt: “Ze zijn er allemaal bij geweest.”, dan weet  zij dat de 

verloskundigen geen gelegenheid hadden te reageren op de leugens, die in ‘de eerste ring’ 

verteld werden. We hebben wel gereageerd achteraf en ze kent dus onze onvrede. In een mail 

heb ik deze onvrede laten blijken, in de bijlage bij die mail ben ik inhoudelijk ingegaan op een 

aantal factsheets. Deze mail is in BCC ook aan de inspectie verzonden.” 

(Bron verslag gesprek mevrouw de Vries met Bon) 

 

In de beschrijving van de in de eerste ring aanwezige voorzitter van de Raad van Bestuur van het 

ziekenhuis De Sionsberg: 

“.. conclusie getrokken, … dat wij in de Sionsberg gaan stoppen met de klinische verloskunde…  

Zoiets kan je alleen maar voortzetten, .. wanneer daarvoor een voldoende breed draagvlak is 
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in de samenleving. En dan zijn niet de minst belangrijke partners daarin de stakeholders: de 

verzekeraar en de IGZ. Dus vandaar dat besluit.  

… het oordeel over de toekomstbestendigheid  (en daar gaat het om, niet om de gerealiseerde 

kwaliteit) van deze vorm van acute zorg is negatief. En daar heb ik mij bij aangesloten.”  

Een aantal vrouwen (volgens DFZ-Achmea  20 tot 40 per jaar) die na het staken van de klinische 

verloskunde  in Dokkum te ver van een ziekenhuis wonen, zullen niet meer veilig thuis kunnen 

bevallen.. 

” Dat is ook precies wat in die sessie ergens eind mei in Zwolle ook aan de orde is geweest.” 

(Bron verslag gesprek de heer Wagenaar en mevrouw Monissen met Bon) 

 

21 mei 2012 

Minister van VWS in antwoord op Kamervragen van  

“Om klinische verloskunde op een verantwoorde wijze te kunnen leveren is het van belang 

aan de geldende normen voor kwaliteit en bereikbaarheid te voldoen. De IGZ heeft 

aangegeven dat de (acute) zorg in de Sionsberg op onderdelen onvoldoende aan de 

randvoorwaarden van kwaliteit van zorg voldeed en heeft de Raad van Bestuur van het 

ziekenhuis gevraagd om een toekomstbestendig zorgbeleidsplan op te stellen. Daarop besloot 

de Raad van Bestuur van de Sionsberg in het najaar van 2011 tot een nieuw en 

toekomstbestendig zorgprofiel zonder acute zorgfunctie en zonder klinische verloskunde. Een 

belangrijke reden voor dit besluit was dat het de Sionsberg al sinds jaren niet goed lukt om 

een continue bezetting te garanderen van voldoende en deskundig medisch en 

verpleegkundig personeel, ook tijdens avond-, nacht- en weekenddiensten. Het beëindigen 

van de klinische verloskunde was daarmee onontkoombaar. De IGZ en zorgverzekeraar De 

Friesland hebben het zorgbeleidsplan in januari 2012 goedgekeurd onder de conditie dat er 

een aanvullend plan voor de geboortezorg moest worden gemaakt waarin de klinische 

verloskunde op zorgvuldige wijze wordt afgebouwd, conform het door de raad van bestuur 

gekozen zorgprofiel. Dit plan diende voor 1 mei 2012 gereed te zijn. Het plan voor de 

geboortezorg dat de Sionsberg recent heeft besproken met de zorgverzekeraar en IGZ gaat uit 

van het bieden van volledige klinische verloskundige zorg en is daarmee niet in 

overeenstemming met het, door het ziekenhuis gekozen zorgprofiel, waarin immers geen 

acute zorgfunctie resteert. In de komende weken zal een onafhankelijke werkgroep 

voorstellen doen hoe de geboortezorg in Noordoost Friesland op een verantwoorde wijze 

geleverd kan worden. De voorstellen van de werkgroep dienen aan te sluiten bij de 

bereikbaarheids- en kwaliteitsnormen, de zorgplicht van de verzekeraar en de regiospecifieke 

behoefte.” 

3  

Deelt u de opvatting dat iedereen in Nederland recht heeft op goede en volwaardige 

geboortezorg, inclusief inwoners van dunbevolkte gebieden, zoals Noordoost Fryslân?  

3  

Ja, het recht op goede en volwaardige geboortezorg is juist één van de redenen dat het 

aanbod van klinische geboortezorg in de Sionsberg zal moeten stoppen. Zie hiervoor mijn 

antwoord op vraag 1. 

4  

Zijn de eerstelijns verloskundigen betrokken bij de plannen, aangezien de eerste- en 

tweedelijn naadloos op elkaar moeten aansluiten?  
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4  

Vertegenwoordigers van twee eerstelijns verloskundigen praktijken in de regio waren 

betrokken bij de plannen die het ziekenhuis zou maken voor een verantwoorde afbouw van de 

tweedelijns verloskunde in Dokkum. Dit overleg heeft zoals nu blijkt niet geleid tot een plan 

voor verantwoorde afbouw, maar tot een rudimentair plan voor het behoud van de 

tweedelijns verloskunde dat niet in overeenstemming is met de geldende eisen voor 

verantwoorde zorg. Immers voor de tweedelijns verloskunde is een ziekenhuis nodig met 

voldoende capaciteit aan personeel en 7x24 uur beschikbaarheid van acute zorgfuncties. In de 

uitwerking van de nieuwe voorstellen door de onafhankelijke werkgroep zullen ook de 

verloskundigen weer worden betrokken. 

 

23 mei 2012  

Demonstratieve stille (estafette) tocht van De Sionsberg naar het MCL in Leeuwarden door 

medewerkers van De Sionsberg, om hun gevoelens van onmacht, onbegrip, onzekerheid, boosheid, 

verdriet, enz. tot uiting brengen. Iedereen is verkleed als zwangere en men loopt met een 

kinderwagen of buggy. Op de zwangere buiken staan allerlei opschriften. 

(bron RTV NO Fryslân) 

 

25-5-2012 

De voorzitter van de Raad van bestuur a.i. van de Pasana Zorggroep reageert,  

“Nu zowel DFZ als de IGZ in de media hun visie daarop geven”  

 met een open brief: “Geboortezorg een reactie” 

Daarin: 

“DFZ, IGZ en  Pasana Zorggroep zijn het eens over de analyse dat De Sionsberg als klein 

ziekenhuis kwetsbaar en kostbaar is en dat het geboden is intensieve samenwerking te 

zoeken meteen groter ziekenhuis.  

het gewenste profiel van De Sionsberg: laag complexe verrichtingen, het beantwoorden van 

laag complexe acute zorgvraag uit de regio en de zorgvraag van huisartsen buiten 

kantoortijden. 

Pasana Zorggroep gaat ervan uit dat het fusiebesluit met Nij Smellinghe in Drachten over 

enkele maanden kan worden uitgevoerd. Daarmee wordt het draagvlak voor allerlei 

ziekenhuisvoorzieningen aanzienlijk steviger” 

onder het kopje “acute zorg” in het zorgbeleidsplan ook opgenomen, dat  –  tot nader inzicht –   

“de geboortezorg met daaraan gekoppeld klinische kindergeneeskunde (neonatologie) wordt 

gehandhaafd. “In ieder geval tot halverwege 2012, daarna afhankelijk van de uitkomsten van 

de werkgroep” 

Ten aanzien van de geboortezorg is de beleidslijn dat vrouwen bij wie complicaties worden 

verwacht, worden doorverwezen naar andere ziekenhuizen. Tellen we deze vrouwen mee in 

het lage perinatale sterftecijfer, dan stijgt dat zeer lage cijfer van 4,4 op de duizend naar het 

nog steeds lage cijfer 5,5 op de duizend. Dat staat ook in de rapportage van de werkgroep 

(par.4.6 blz 8). DFZ- Achmea kent het rapport heel goed, maar stelt desondanks dat de cijfers 

niet kloppen, dat appels met peren worden vergeleken, en dat vergelijking met deze cijfers 

oneerlijk zou zijn vanwege een hoger dan gemiddeld aandeel sectio’s. 
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30 mei 2012 

Mail van mevrouw Koenders-de Rijke van DFZ-Achmea 

“Op basis van de input vanuit de taakgroep en de expert groep is door De Sionsberg en De 

Friesland geconstateerd dat afbouw van de klinische verloskunde verantwoord haalbaar is, 

maar dat wel in een zorgvuldig en breed gedragen traject moeten worden voorbereid. De 

gemaakte keuzes in het zorgbeleidsplan van januari jl worden daarmee gehandhaafd. 

Beoogd wordt op korte termijn een plan van aanpak uit te werken die er toe leidt dat vanaf 1 

juli stapgewijs het transitieproces kan worden uitgerold. Een en ander dient er toe te leiden 

dat uiterlijk op 1 mei 2013 de klinische geboorte zorg in De Sionsberg is afgebouwd.” 

 

Commentaar van de directeur van Zorgbelang Fryslân mevrouw de Graaf op deze  en dergelijke 

mededelingen van DFZ-Achmea:  

“Mw de Graaf irriteert zich aan de steeds terugkerende verhalen dat iedereen er bij heeft 

gezeten en de suggestie dat het besluit is voortgekomen uit de discussies in de taakgroep, of 

de expertbijeenkomst. Dat is niet zo.  

Het besluit van het ziekenhuis is niet op grond van deze discussies genomen en ook achteraf 

kunnen de werkgroepen en de expertbijeenkomst niet gebruikt worden om te zeggen dat het 

besluit op hun inbreng en discussies is gebaseerd. De deelnemers hebben  zich neer moeten 

leggen bij het genomen besluit. ZF is  niet betrokken geweest bij het besluit. ZF heeft juist  

aangegeven te verwachten dat het uitgewerkte plan van de werkgroep geboortezorg van de 

Sionsberg, ondanks dat het plan onmiddellijk werd afgewezen door de IGZ en DFZ, wel 

doorgerekend en vergelijkenderwijs beoordeeld zou worden.  Dat werd toegezegd maar lijkt 

niet te zijn uitgevoerd.  Dat is een gemiste kans. Het lijkt nog steeds de moeite waard” 

(Bron verslag gesprek mevrouw de Graaf met Bon) 

 

Commentaar van de verloskundige mevrouw de Vries op deze  en dergelijke mededelingen van DFZ-

Achmea:  

“Er is geen gezamenlijk besluit over een plan van aanpak. Het is een uitwerking van een eis of 

voorwaarde van de IGZ waar de verloskundigen niet achter staan. Het sluiten van de klinische 

verloskunde te Dokkum  is niet gezamenlijk besloten, maar opgelegd. Binnen dit opgelegde 

kader hebben ze noodgedwongen meegewerkt aan de vormgeving van het plan van aanpak 

van juli 2012, maar de verloskundigen staan er niet achter. We voelen ons verplicht de 

vermijdbare schade en risico’s zo veel mogelijk te beperken. De verloskundigen gaan er 

daarbij vanuit, dat er onder druk van DFZ en de IGZ een onomkeerbaar besluit is genomen 

door het ziekenhuis over het sluiten van de klinische verloskunde te Dokkum.” 

(Bron verslag gesprek mevrouw de Vries met Bon) 

 

11 juni 2012 

Mail van mevrouw  de Vries verloskundige en lid van de  ‘Taakgroep Geboortezorg ‘ aan de mede 

taakgroepleden: 

“Het plan wat er nu ligt is niet geaccordeerd! Er is geen draagvlak onder medisch specialisten 

van de Sionsberg…. 

Er is door De Friesland en de Sionsberg geconstateerd dat afbouw van de klinische 

verloskunde verantwoord haalbaar is.  



34 

 

Door de verloskundigen wordt deze mening echter niet gedeeld. Afbouw van de klinische 

verloskunde achten wij vanwege de afstand tot het volgende ziekenhuis onverantwoord. In 

acute situaties kan het volgende ziekenhuis niet tijdig bereikt worden. .. 

Het probleem van de afstand, en de daaraan gerelateerde verlenging van de reistijd, is niet op 

te lossen met politiemotoren, helikopters en andere "creatieve" ideeën. 

Ook het maken van een CTG onderweg, of het geven van zuurstof helpt niet, als iedere minuut 

telt. Uit de rittijden registratie, die door Kijlstra was aangeleverd bleek dat er uit het gebied 

130 ritten naar het MCL waren. Hiervan was bij 100% de reistijd boven de 20 minuten. 

Van de 130 ritten waren er 3 tussen 20-30 minuten, 88 meer dan 30 minuten en 39 meer dan 

45 minuten. 

En dat terwijl de 45 minutennorm geen kwaliteitsnorm is, en er op dit moment discussie is 

binnen expert groepen, of de 45 minutennorm wat betreft verloskunde niet te ruim genomen 

is. Bovendien blijkt uit deze registratie, dat er in zelfs 30% van de gevallen de ambulance-rij 

tijd norm van 45 minuten wordt overschreden! Dit is tegenstrijdig met wat er tijdens het 

expert forum in Zwolle werd meegedeeld. 

Niet alleen voor een klein deel van de zwangeren (zoals vermeld in het verslag 20-30) is de 

thuisbevalling niet meer mogelijk, maar voor bijna het gehele gebied wat door de praktijken 

in Dokkum en Kollum wordt bestreken. Dit heb ik ook in de bijeenkomst met de taakgroep 

aangegeven. Zwangere vrouwen worden hierdoor ernstig beperkt in hun keuzevrijheid, een 

fundamenteel recht van de vrouw om thuis te bevallen wordt hiermee geschonden. En 

mochten zij toch de keuze maken om thuis te bevallen, dan is daarmee hun veiligheid niet 

gegarandeerd. 

Vrijwel alle deelnemers aan de taakgroep hebben aangegeven geen verantwoording te willen 

dragen voor de beslissing om te stoppen met klinische verloskunde in Dokkum. Maar wat mij 

als eerstelijns verloskundige het meest frustreert is dat wij als beroepsgroep nauwelijks zijn 

gehoord, en dat er inhoudelijk nog geen enkele keer is geluisterd naar de risico's die sluiting 

oplevert voor de eerste lijn. Wij, eerstelijns verloskundigen, zijn juist de expert op het gebied 

van de thuisbevalling en de risico's die zich in de thuissituatie voordoen, naast de cliënt zelf. 

Maar onze mening wordt door hoogleraren, die nauwelijks betrokken zijn bij thuisbevallingen, 

misschien zelfs wel nooit, onder tafel geschoven. Wij, eerstelijns verloskundigen, zijn óók 

degenen die als eerste met de gevolgen worden geconfronteerd. En daarom geldt voor mij 

het volgende als er gezegd wordt: je moet nu de pijn voorbij, en naar de toekomst kijken. De 

ergste pijn moet nog komen. Dat is als ik naast de kraamvrouw zit, met een arm om haar 

heen, om te troosten, waar er geen troost meer is. Dát vind ik zelfs veel erger, dan de hele 

sluiting van het ziekenhuis. Maar de beslissing om te sluiten is wel de oorzaak van die pijn. 

Pijn, die ook, door andere beslissingen, door een andere visie voorkomen had kunnen worden. 

Kwalitiet die ook op een andere manier gewaarborgd kan worden. Als gynaecologen 

maatschappen de handen ineen slaan, en gezamenlijk voor elkaar en met elkaar zorgen dat 

de kwaliteit in álle ziekenhuizen gewaarborgd en zo mogelijk verbeterd wordt. Zodat er bij 

klinische verloskunde in de hele provincie wordt voldaan aan de uitgangspunten van "een 

goed begin". Samen met verloskundigen als ketenpartners. Als de inspectie alleen toetst op 

kwaliteit, en een goed plan niet op voorhand afwijst, en als de Zorgverzekeraar voldoet aan 

haar zorgplicht.” 

In haar bijlage: 
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“ontbreken level 1 IC is een veldnorm van de NVOG. Hierop wordt niet door de inspectie 

gehandhaafd, sterker nog, in veel meer ziekenhuizen kan niet aan deze norm worden 

voldaan. Overigens is een level 1 IC zelden nodig, omdat er bij complicaties in de 

zwangerschap (In Dokkum, zoals ook in Drachten en Leeuwarden) wordt verwezen naar een 

OHC(Obstetric High Care). Veel vaker dan intern een IC nodig is, is er vanuit de periferie de 

noodzaak van klinische verloskunde dicht bij huis. Niet zelden gaat het om een 

levensbedreigende acute situatie, die zonder aanwezigheid van een IC toch een goede afloop 

in de 2e lijn heeft, dankzij de snelheid waarmee gehandeld kan worden.” 

 

11 juni 2012 

Brief met bijlagen van mevr. de Vries namens de verloskundigen aan de IGZ en kopie aan alle 

betrokken partijen 

“Frustrerend is dat in de ogen van diverse partijen, die niet direct betrokken zijn bij een 

eerstelijns bevalling wordt geoordeeld dat vrouwen rustig thuis kunnen bevallen, terwijl er 

niet naar de direct betrokkenen bij een eerstelijns bevalling, namelijk de verloskundigen, 

wordt geluisterd…. 

Als verloskundigen zien wij ons genoodzaakt om de bevallingen niet meer thuis te laten 

plaatsvinden. Dit is niet onze keuze, maar het directe gevolg van de sluiting van verloskunde 

in de Sionsberg. Zelfs met goede afspraken met de ambulance achten wij de risico’s te groot 

indien zich tijdens de bevalling of direct daarna een spoedsituatie voordoet die snel ingrijpen 

vereist. … 

De noodgedwongen beslissing om geen thuisbevallingen meer te doen, levert echter andere 

risico’s op, met name voor de fysiologische bevalling die snel verloopt, namelijk het risico op 

een onverwachte bevalling onderweg. Tijdens het vervoer van huis naar ziekenhuis is niet 

altijd professionele hulp voorhanden, wat ook voor hoogrisico zwangeren extra risico’s met 

zich meebrengt. Ook nemen de risico’s toe door een toename van medicalisatie bij laagrisico 

zwangeren. .. 

Afstand en reistijd kunnen niet korter gemaakt worden dan ze zijn. Uit de rittijden van Kijlstra 

blijkt 100% van de ritten meer tijd te kosten dan 20 minuten. Dit betekent, dat in gevallen 

waar we nu nog net op tijd in de Sionsberg zijn, we in de toekomst te laat komen. Te laat om 

het leven van moeder en/of kind te redden. Maar aangezien deze situaties zich slechts een 

enkele keer voordoen, neemt men dat kennelijk op de koop toe.  

En zo ontstaan verschillen in kwaliteit van leven tussen het platteland en de dichter bevolkte 

regio’s. Zo is veilige zorg dichtbij niet meer gegarandeerd, en vervalt voor vrouwen de 

mogelijkheid om thuis te bevallen. Deze situatie achten wij onwenselijk en onrechtvaardig. 

Nogmaals dus een zeer dringend beroep op u om in uw beoordeling van de plannen voor het 

bieden van verloskundige zorg in de regio Noordoost Friesland de veiligheid voor moeder en 

kind te laten prevaleren boven de financieel –en bedrijfseconomische motieven.” 

 

20 juni 2012 

Brief van de IGZ aan de verloskundigen  

“Ziekenhuis De Sionsberg heeft besloten de klinische geboortezorg te sluiten. Tijdens een 

expert forum op 21 mei te Zwolle is vastgesteld dat afbouw op een verantwoorde wijze kan 

plaats vinden. Het proces van herinrichting van de keten geboortezorg in Noordoost Friesland 

krijgt de tijd tot 1 mei 2013.  
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Een daartoe ingestelde projectgroep maakt op dit moment een plan van aanpak voor dit 

proces, waarbij ondermeer beoogd wordt een breed regionaal samenwerkingsverband op te 

richten met alle relevante betrokkenen, waaronder de regionale verloskundigen  

Ik adviseer u met klem aansluiting te zoeken bij het werk van de projectgroep, opdat u 

betrokken bent en blijft in de besluitvorming en zo uw zorginhoudelijke bijdragen kun t 

(blijven) leveren aan een zo optimaal mogelijke keten geboortezorg in Noordoost Friesland 

voor moeder en kind.” 

 

 

5 juli 2012 

Op 5 juli 2012 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit besloten dat 

voor het tot stand brengen van de hierboven genoemde concentratie geen vergunning is vereist. Dit 

besluit 7435/29 is aan de meldende partijen op 5 juli 2012 bekendgemaakt. 

 

6 juli 2012 

“Door de IGZ is de deadline voor het Plan van Aanpak ten behoeve van de afbouw van 

klinische verloskunde in Dokkum op 6 juli 2012 gesteld.” 

(Bron: ‘Herinrichting geboortezorg Noordoost Friesland’ – DFZ-Achmea) 

 

6 juli 2012 

Plan van aanpak: ‘Herinrichting geboortezorg Noordoost Friesland’ 

“Al langere tijd is er overleg over de toekomst van de verloskunde in ziekenhuis De Sionsberg. 

Na intensief overleg met de IGZ en op input van betrokken zorgverleners in de regio 

(taakgroep geboortezorg) en experts op het gebied van de geboortezorg (expertforum), 

besloot De Sionsberg begin juni om de klinische verloskunde in het ziekenhuis af te bouwen. 

De Sionsberg wordt hierbij gesteund door de IGZ en De Friesland Zorgverzekeraar. 

Doelen : …  te komen tot een organisatie en uitvoering van de geboortezorg in de regio 

Noordoost Friesland die veilig is voor moeder en kind, kwalitatief verantwoord, afgestemd op 

de wensen van de zwangere vrouwen en financieel verantwoord is.  

… 

Sommige delen van deze regio zullen bijvoorbeeld buiten de verantwoorde reistijdennorm 

voor thuisbevallingen komen te liggen. Voor een aanstaande moeder uit deze regio heeft deze 

afbouw tot gevolg hebben dat een thuisbevalling niet meer tot de mogelijkheden behoort. 

… 

wordt gestreefd naar het gebruik van een gezamenlijk Perinataal Webbased Dossier (PWD). 

Het PWD heeft als doel de communicatie tussen alle betrokken zorgverleners in de 

verloskunde te optimaliseren, zodat (acute) overdrachtsmomenten soepeler verlopen en zo de 

kwaliteit van zorg voor moeder en kind wordt verbeterd. Het PWD is ook toegankelijk voor de 

cliënt zelf …. Realisatie van het PWD is nog een stip op de horizon; het digitale dossier is nog 

niet beschikbaar. … Vanaf 1 januari 2013 kan de tweedelijn hoogstwaarschijnlijk in de acute 

fase de dossiers van de eerste lijn inzien middels het zogenaamde Acute Fase Bericht …. 

Totdat de regio de pilot krijgt toegewezen, is gekozen om te werken met papieren dossier. Dit 

dossier heeft de cliënt zelf in haar bezit, zodat zij in het geval van een acute situatie zelf haar 

dossier kan overhandigen. 

… 
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In afstemming met de gynaecologen in MCL en NS ontwikkelen de verloskundigen protocollen 

voor de risico-screening. Door de exacte handelingen die tijdens de screening uitgevoerd 

dienen te worden in protocollen uit te werken, kan de verloskundige deze screening 

zelfstandig uitvoeren. 

… 

De huidige overleg- en communicatiestructuur van de verschillende VSV’s bevatten veel 

overeenkomsten, waarbij VSV Dokkum in de uitvoering voorop loopt….. De nieuwe overleg- en 

communicatie structuur is nog niet bepaald voor de regio Noordoost Friesland. Bij 

herinrichting is het belangrijk dat de zorgverleners uit regio Dokkum (de 1e lijns 

verloskundigen praktijken uit Dokkum en Kollum) aansluiten bij het VSV Drachten en het VSV 

Leeuwarden, en de werkwijzen van de verschillende VSV’s op elkaar afgestemd worden. 

… 

De ambulances in de regio worden beter toegerust voor acute bevallingen ….  Het 

ambulancepersoneel is na bijscholing beter voorbereid op een acute bevalling en in staat 

deze, zonder aanwezigheid van speciaal opgeleide professionals, tot een goed einde te 

brengen. 

… 

Het advies _een goed begin. Veilige zorg rondom zwangerschap en geboorte beveelt aan dat 

locatiekeuze voor de bevalling alleen is voorbehouden aan die vrouwen die een gezonde 

zwangerschap doormaken in een veilige omgeving. …. Echter, een veilige omgeving betekent 

ook dat het ziekenhuis op tijd te bereiken is indien een acute situatie zich voordoet tijdens de 

bevalling. Geografische ligging betekent dus een beperking van vrijheid in de locatiekeuze 

voor zwangere vrouwen bij het wegvallen van de klinische verloskunde in De Sionsberg. 

Om de toename van de reistijd en de daarmee samenhangende risico’s het hoofd te bieden, 

neemt het aantal spoedritten toe. Zo zal voor vervoer van bevallende vrouwen in de actieve 

fase nodig, eerder een ambulance worden opgeroepen, met name als het druk is op de weg. 

… 

valt een aantal postcodes buiten de bereikbaarheidsnorm van 45 minuten voor de 

ambulance. Dit betekent dat het in die gebieden niet verantwoord is om thuis te bevallen, 

omdat zorg onvoldoende gewaarborgd is in acute situaties. De cliënten buiten de 

bereikbaarheidsnorm kunnen poliklinisch bevallen in bijvoorbeeld het Nij Smellinghe of MCL. 

Bij een poliklinische bevalling dient de cliënt tijdig in het ziekenhuis te zijn, net zoals dit in 

andere regio’s (bijvoorbeeld op de Waddeneilanden). Dit resulteert in een langer verblijf in 

het ziekenhuis, omdat de cliënt tijdig in het ziekenhuis moet zijn om acute situaties te 

voorkomen. 

… In De Sionsberg wordt poliklinische pre- en postnatale zorg geboden, waardoor overdag 

gynaecologen beschikbaar zijn voor consulten. Echter, tijdens avond-, nacht- en weekenduren 

is dit niet het geval en moeten cliënten naar de omliggende ziekenhuizen reizen. Verplaatste 

thuis- en klinische bevallingen vinden volledig plaats in de omliggende ziekenhuizen. Langere 

reistijd betekent hogere reiskosten en een tijdsinvestering. Tegelijkertijd betekent dit dat de 

zwangere goed voorgelicht moet zijn. Een zelfde redenering gaat op 13  

voor de kindergeneeskunde in de neonatale fase. Het voortbestaan van de klinische 

kindergeneeskunde in de Sionsberg is nog onduidelijk. 

… 
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Voor poliklinische bevallingen in het ziekenhuis wordt wel een eigen bijdrage gerekend, 

evenals voor het ambulance vervoer. In het geval van verplaatste eerstelijns medische zorg 

geldt in de nieuwe situatie geen eigen bijdrage. Dit betekent dat vrouwen die als gevolg van 

de herinrichting niet langer thuis kunnen bevallen omdat de afstand niet meer binnen de 

reistijdennorm valt, geen eigen bijdrage hoeven te betalen. Wanneer een cliënt zelf besluit 

om te bevallen in een andere setting, om welke reden dan ook geldt, geldt nog wel de eigen 

bijdrage van €350. 

… 

Er zijn extra verloskundigen nodig om de dienstenstructuur rond te krijgen. Dit vraagt om 

uitwerking in de financiële implicaties van de sluiting van de klinische verloskunde in De 

Sionsberg. Daarbij moet in ogenschouw genomen worden dat uitbreiding van het aantal 1e 

lijns verloskundigen ook de mogelijkheid biedt om extra taken te vervullen en eventueel uit de 

2e lijn over te nemen. 

De verwachting is dat de eerstelijns verloskundigen indien nodig met hun cliënt meegaan in 

de ambulance en doorgaan met de begeleiding van de poliklinische bevalling, dan wel de 

bevalling in de tweede lijn. Echter dit is nog niet bepaald. Voor de implementatie is van 

belang dat praktische zaken worden uitgedacht, waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden 

aan het vervoer van de verloskundige naar huis, nadat zij met de cliënt mee zijn gereisd per 

ambulance naar het ziekenhuis. 

… 

Voor de formatie gynaecologie in de omliggende ziekenhuizen moet bepaald worden of deze 

toereikend is voor de nieuwe zorgvraag als gevolg van de herinrichting. Indien nodig moeten 

mogelijkheden voor (gedeeltelijke) inzet van gynaecologen van De Sionsberg in het Nij 

Smellinghe of het MCL onderzocht worden (bv. volledige indiensttreding of het draaien van 

diensten)… 

Nij Smellinghe en het MCL hebben beide aangegeven dat zij verwachten de nieuwe 

patiëntenstroom te kunnen bedienen binnen de huidige infrastructuur. Het MCL heeft om 

deze reden de verbouwing voor één extra verloskamer gepland. Niet alleen is de gemiddelde 

toename van patiënten relevant, ook de invloed van de nieuwe patiëntenstroom op de 

piekmomenten dient te worden onderzocht. 

… 

Er zal waarschijnlijk sprake zijn van een langere gemiddelde opnameduur van poliklinische 

bevallingen, zoals beschreven in paragraaf 3.2. Een langere ligduur heeft consequenties voor 

de zorglogistiek (bijvoorbeeld doorstroom) en de kosten per poliklinische bevalling in het 

ziekenhuis. 

… 

De implementatie wordt geleid door een kernteam, bestaande uit vertegenwoordigers van De 

Friesland Zorgverzekeraar (Aaltje Bakker), Nij Smellinghe (Jelle Nutma), De Sionsberg (nader 

te bepalen) en de eerstelijns verloskundigenpraktijk uit de regio Noordoost Friesland (nader te 

bepalen). 

 

16 juli 2012 

Brief RIVM aan RAV Fyslân met test uit zomer 2011 op 45 minuten SEH bereikbaarheid Dokkum-

Metslawier uitgaande van de sluiting van de SEH  in Dokkum. Is bij schrijven nog onder embargo.  Zie 

echter  ook  notatie bij 19 juni 2012 waarin gegevens uit waarschijnlijk de zelfde bron. 
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19 juli 2012 

IGZ stemt in haar brief aan het ziekenhuis en DFZ-Achmea informeel in met ‘aanpak herinrichting 

geboortezorg Noord Oost Friesland’.  

“Enkele passages roepen wel de vraag op in hoeverre professionals daadwerkelijk betrokken 

zijn geweest bij het opstellen,kennis hebben genomen van de tekst en ingestemd hebben.” 

 De IGZ benadrukt het belang van het creëren van voldoende draagvlak onder alle betrokken 

professionals. 

De IGZ heeft geen vergunning verlenende of toestemmende rol, dus formele toestemming is niet aan 

de orde. Het plan geeft de IGZ op dit moment het vertrouwen dat gedurende de transitiefase en in 

de nieuwe situatie voldoende waarborgen kunnen worden ingebouwd, opdat sprake is en blijft van 

verantwoorde geboortezorg in Noord Oost Friesland. 

De IGZ geeft in haar brief geen commentaar op de opmerkingen die de rol van de iGZ beschrijven: 

- “Na intensief overleg met de IGZ en op input van betrokken zorgverleners in de regio 

(taakgroep geboortezorg) en experts op het gebied van de geboortezorg (expertforum), 

besloot De Sionsberg begin juni om de klinische verloskunde in het ziekenhuis af te bouwen. 

De Sionsberg wordt hierbij gesteund door de IGZ en De Friesland Zorgverzekeraar.”(blz 3 pva) 

- “Door de IGZ is de deadline voor het Plan van Aanpak ten behoeve van de afbouw van 

klinische verloskunde in Dokkum op 6 juli 2012 gesteld” (blz 3 pva) 

 

 

Toekomst planning 

 

5-9-2012 

De Raden van Toezicht  van Nij Smellinghe en van Zorggroep Pasana  ondertekenen bestuurlijke fusie 

en maken deze bekend 

(Bron vz RvB Pasana in gesprek met Bon) 

 

 

1-5-2013  

Sluiting klinische verloskunde te Dokkum 

Verloskundig samenwerkingsverband regio rond Dokkum en Drachten draait en er wordt samen 

gewerkt met MCL 

(Bron vz RvB Pasana in gesprek met Bon) 
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Bijlage  2 

 

Lijst met bij de Raad van Bestuur van het ziekenhuis opgevraagde (zo nodig  vertrouwelijk te 

houden) documenten.  

 

De twee (concept) zorgbeleidsplannen van de Sionsberg, één van 15 januari en één van 16 januari  

(nr. 30) zijn verkregen, de rest is geweigerd. Dat kan goed begrepen worden bij een aantal 

vertrouwelijke documenten. Die zouden ook vertrouwelijk gehouden worden door de onderzoeker. 

Voor de overige documenten is de weigering te zien, als gebrek aan behoefte om opening van zaken 

te geven.  

Een aantal documenten waren al verkregen of zijn later (veel meer dan op deze lijst) verkregen via 

andere wegen, in plaats van de weg waarlangs dat eigenlijk zou behoren. 

 

1 Visitatierapport Cardiologie Sionsberg februari 2009 + reactie ZH 

2 Visitatie rapport Anesthesiologie Sionsberg van  september 2010 (waarover op 26 juli 2011 

met IGZ wordt gesproken en welke op 9 september aan de IGZ is overhandigd en 

waarvan de IGZ schrikt) + reactie ZH en IGZ 

3 Verslag IGZ van thematisch toezichtbezoek SEH 24 november 2010 + reactie ZH 

4 Hervisitatieraport Cardiologie Sionsberg … + reactie ZH 

5 Brief IGZ toelichting verscherpt toezicht, verbeterpunten 3 juni 2011 + reactie ZH 

6 Verslag gesprek 6 juni 2011 tussen Sionsberg, IGZ en DFZ van partijen (+ evt. reacties) 

7 Verslag / rapport van de IGZ van haar onaangekondigd inspectie bezoek aan de Sionsberg op 

28 juni 2011 + reactie ZH 

8 Verslag IGZ van gesprek Sionsberg-IGZ op 4 juli 2011 van partijen (+ evt. reacties) 

9 Verslag IGZ van gesprek Sionsberg-IGZ op 26 juli 2011 van partijen (+ evt. reacties) 

10 Verslag/rapport  IGZ bezoek op 26 juli 2011 aan AZP (Acute Zorg polikliniek?) Sionsberg+ 

reactie ZH 

11 Argumentatie van de Sionsberg om op 28 juli 2011 de afdeling cardiologie te sluiten(+ evt. 

reacties) 

12 Verslag IGZ van gesprek Sionsberg-IGZ op 9 september 2011 van partijen (+ evt. reacties) 

13 Beleidsplan Cardiologie Sionsberg zoals overhandigd op 9 september 2011 aan de IGZ + 

reactie IGZ 

14 Voor zover openbaar verslagen van partijen van gesprekken over samenwerking en fusie 

tussen Sionsberg respectievelijk Drachten en MCL of persberichten daar over. 

15 (Interne ?) Audit rapport acute zorg zoals overhandigd op 9 september 2011 aan de IGZ 

16 Reacties ketenpartijen acute zorg zoals overhandigd op 9 september 2011 aan de IGZ 

17 Verslagen van partijen + voorafgaande correspondentie gesprek op 14 september 2011 

tussen RvB + RvT Sionsberg + IGZ  

18 Brief IGZ van 12 oktober 2011 aan Sionsberg + reactie ZH 

19 Verslag / rapport van de IGZ van haar onaangekondigd inspectie bezoek aan de Sionsberg op 

14 oktober 2011 + reactie ZH 

20 Verslagen van partijen + voorafgaande correspondentie gesprek op 26 oktober 2011 tussen 

RvB + RvT Sionsberg + IGZ + documenten i.v.m. optreden jurist van zh, welke reden was 

voor zh tot “herbezinnen op communicatie” 
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21 Definitieve Rapport(en)/advie(s)(zen) KPMG aan DFZ (inclusief opdracht DFZ aan KPMG) 

waarin zij hele scoop aan specialismen en financiën doorlicht en adviseert welke zorg wel 

en niet in Dokkum kan plaatsvinden zoals aangekondigd of besproken op 26 oktober 

2011+ reactie ZH 

22 Verslagen van partijen + voorafgaande correspondentie gesprek op 10 november 2011  

tussen RvB + RvT Sionsberg + IGZ + DFZ 

23 Argumentatie van RvB Sionsberg om te willen stoppen met acute zorg en de klinische 

functies chirurgie, geboortezorg en kindergeneeskunde die in disbalans zijn en blijvend te 

stoppen met cardiologie zoals besproken op 10 november 2011 met instemming IGZ 

24 Verslagen van partijen + voorafgaande correspondentie gesprek op 25 november 2011  

tussen RvB + RvT Sionsberg + IGZ 

25 Argumentatie van Sionsberg tot besluit te kiezen voor stoppen met klinische verloskunde en 

“acute zorg”(?) zoals meegedeeld aan IGZ op 25 november 2011 

26 Concept eindrapportage IGZ van 20 december 2011 

27 Verslagen / rapporten IGZ van haar “geïntensiveerd onderzoek tussen  … naar 1
e
: de 

Spoedeisende Hulp  - Acute Zorg Afdeling, 2
e
: de Continuiteit van zorg verleend door 

vakgroepen/maatschappen, 3
e
: de Verloskundige zorg, 4

e
: de Oncologische zorg, 5

e
: de 

Minimaal Invasieve Chirurgie, 5
e
: het Operatieve proces 

28 Brief IGZ aan de Minister over Sionsberg zoals aangekondigd in gesprek op 25 november 

2011 

29 Spoedvisitatierapport anesthesiologie zoals gevraagd door IGZ op 20 december 2011 

30 twee (concept) zorgbeleidsplannen van de Sionsberg, één van 15 januari en één van 16 

januari 2012. (Deze twee documenten zouden verschillend zijn) 
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BIJLAGE 3 

CORRESPONDENTIE MET RAAD 

VAN TOEZICHT 

  Verzonden per email aan  

de heer Doppenberg  

  

Post adres 

 

Telefoon 

E-mail 

Website 

K.v.K. nr. 

BTW nr. 

E. H. Woltersweg 35 

9831 TG Aduard 

+31(0)6 11409891 

info@BureauBon.nl 

www.BureauBon.nl 

54745489 

(NL) 851424442B01 

   

     

 

 

 Aan De heer Ton Doppenberg  

Voorzitter van de Raad van 

Toezicht, Zorggroep Pasana,  

Ziekenhuis de Sionsberg 

Postbus 39 

9100 AA Dokkum 

 

   Aduard, 24 augustus 2012 

Onderwerp: Klinische verloskunde te Dokkum 

Ons kenmerk: 1204-20120824 Uw kenmerk:  

  

Geachte  heer Doppenberg, 

 

Telefonisch spraken wij elkaar reeds over het onderzoek i.v.m. het sluiten van de klinische 

verloskunde te Dokkum wat ik uitvoer in opdracht van de gemeente Dongeradeel.  

Nadat het door mij in dit kader gevraagde gesprek met u als voorzitter van de Raad van Toezicht 

geweigerd werd, was de keuze schriftelijke vragen of helemaal niks.   

Met enige onvoorziene vertraging, waarvoor excuses, ontvangt u bij deze mijn vragen.  Het zijn 

vragen bedoeld ter verheldering voor de buitenwereld van het optreden van de Raad van Toezicht 

uiteraard in samenhang met de Raad van Bestuur. Om misverstanden te voorkomen, ik hoef dat 

optreden slechts te beschrijven, niet te beoordelen.  

Uiteraard bent u van harte welkom in geval van vragen of de behoefte aan overleg. Mijn 

rechtstreekse telefoon nummer staat in het briefhoofd. 

 

Ik verzoek u beleefd spoed te betrachten met het  beantwoorden en de antwoorden uiterlijk 29 

augustus aan mij te mailen. 

In dat geval kan ik u het conceptrapport van bevindingen voorafgaand aan de eindrapportage 

toesturen op 31 augustus a.s.. 

 

Vriendelijke groeten 

Reinoud Bon 

Bijlage: Vragen aan de voorzitter van de Raad van Toezicht 
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Vragen aan de vz van de Raad van Toezicht 

1 Hoe vaak is er ongeveer (werk) contact geweest tussen de Raad van Toezicht en de Raad van 

Bestuur in 2010 en 2011?  

2 Wanneer is de Raad van Toezicht op de hoogte geraakt van de onvoldoende beoordeling  bij 

de visitatie op 25 februari 2009 van de vakgroep Cardiologie in de Sionsberg door de 

Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) en de daarbij behorende mededeling 

dat een vervroegde  hervisitatie plaats zou gaan vinden? 

3 Wanneer is de Raad van Toezicht op de hoogte geraakt van het onvoldoende vorderen en/of 

bewaken van de realisatie van de na deze visitatie afgesproken verbetermaatregelen, 

waaronder toekennen van formatie voor een vijfde cardioloog? En welke consequenties 

heeft zij hieraan verbonden? Had de Raad van Toezicht een beeld van de kwaliteit van 

deze afspraken?  

4 Wanneer is de Raad van Toezicht op de hoogte geraakt van de onvoldoende beoordeling  bij 

de her visitatie van de vakgroep Cardiologie in de Sionsberg door de Nederlandse 

Vereniging Voor Cardiologie (NVVC) waarbij geconstateerd werd:  

- een zeer moeizame relatie tussen de vakgroep en de raad van bestuur, 

- een beperkte inbedding van de vakgroep cardiologie, 

- een moeizame relatie met een aantal specialisten (waaronder de stafvoorzitter) en 

andere medewerkers 

- onacceptabele werkafspraken waardoor de acute zorg onvoldoende kan worden 

gewaarborgd?    En welke consequenties heeft zij hieraan verbonden? 

5 In 2005 kwam het rapport van de IGZ uit, getiteld: “Intensieve zorgen”. Belangrijkste 

boodschap daarin ging over de zelfoverschatting  door (te) veel IC’s van hun 

mogelijkheden. De richtlijn van de beroepsgroep voor de aan een IC met niveau 1 te 

stellen eisen dateert van 2006. Het betrof o.a. het beschikken over een geregistreerde 

intensivist, een geaccordeerd ziekenhuisbeleidsplan waarin de grenzen aan de zorg 

vastliggen en de regionale samenwerking met een ziekenhuis met hoger IC niveau, het 

interklinisch transport en het monitoren van de kwaliteit van de IC zorg.  In 2008 heeft de 

IGZ gesteld, dat zij de eisen in deze richtlijn voortaan als norm voor verantwoorde IC zorg 

zou gaan handhaven. Wanneer is de Raad van Toezicht  bekend geraakt met het feit, dat 

de IC van de Sionsberg niet aan de daaraan te stellen eisen/normen voldeed en er dus 

niet langer van een IC sprake was? En welke consequenties heeft zij hieraan verbonden? 

6 Het hebben van een IC niveau 1 is een minimum eis /norm die door de beroepsgroep gesteld 

wordt aan een afdeling klinische verloskunde.  Wanneer is de Raad van Toezicht  bekend 

geraakt met het feit dat de Sionsberg niet aan deze eis of norm voldeed? En welke 

consequenties heeft zij hieraan verbonden? 

7 Wanneer is de Raad van Toezicht  bekend geraakt met het feit dat de afdeling Spoed eisende 

hulp (SEH) van de Sionsberg niet aan deze daaraan te stellen eisen of normen voldeed? 

En welke consequenties heeft zij hieraan verbonden? 

8 Wanneer is de Raad van Toezicht  bekend geraakt met het feit dat de IGZ eiste dat er een bij 

de beperkte mogelijkheden in Dokkum passend en door de medische staf geaccordeerd 

zorgbeleidsplan opgesteld zou worden? 

9 Wanneer is de Raad van Toezicht  bekend geraakt met het feit dat de IGZ kritiek had op het 

ziekenhuis waar het respectievelijk betrof  

- de aanwezigheid van de arts 24 uur per dag/7 dagen per week,  
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- inwerkprogramma’s waarnemend medisch specialisten,  

- calamiteitenmeldingen en  

- borging van indicatorenuitkomsten op het gebied van volumina,  

- het voldoen aan de eisen van volumina vast te leggen in een passend zorgbeleidsplan? 

En welke consequenties heeft zij hieraan verbonden? 

10 Het exploitatie tekort van ongeveer 3,5 miljoen Euro over 2010 en 5,4 miljoen Euro over 

2011 betekenen een grote beperking voor de mogelijkheden en de zelfstandigheid van 

het ziekenhuis, ook wat betreft het voortzetten van de klinische verloskunde. Wanneer is 

de Raad van Toezicht  bekend geraakt met het feit dat de Sionsberg af zou kunnen gaan 

stevenen op een financieel te kort?  En welke consequenties heeft zij hieraan 

verbonden? 

 

Xxxx 

 

Mail 

Op 30-8-2012 17:29, de heer  Doppenberg schreef: 

Geachte heer Bon, 

Op 16 juli jl. gaf u aan een gesprek met mij te willen over een onderzoek, die u in opdracht  van de 

gemeente Dongeradeel  verricht , naar “de feiten en omstandigheden rond de ( ontwikkeling?) van 

de klinische verloskunde in Dokkum”.  Ik heb u per mail van 20 juli  jl. laten weten dat  de visie van 

Pasana al in voldoende mate door uw gesprekken met diverse personen binnen onze organisatie, 

waaronder onze bestuurder, tot zijn recht zal komen.  Een gesprek met mij zou daarom geen 

toegevoegde waarde  hebben. In een telefonisch contact, een dag later, drong u aan om toch in te 

gaan op uw verzoek. Daarop bood  ik aan uw vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Bij mail/brief van 24 augustus, ruim een maand later, verzoekt u mij een twaalftal vragen te 

beantwoorden binnen vijf dagen. Het valt me daarbij op dat de meeste vragen mogelijk slechts 

indirect verband houden met de recente ontwikkelingen rond de geboortezorg en veelal slaan op 

besluitvorming van de Raad van Toezicht in een periode waarbij geen van de huidige leden onderdeel 

uitmaakte van de raad. Dat betekent dat archiefonderzoek nodig is nog afgezien van de vraag of ik 

zonder expliciete instemming van de overige leden van de Raad van Toezicht in kan gaan op die 

vragen die zonder archiefonderzoek beantwoord kunnen worden. Zoals u weet, zijn de 

beraadslagingen van de Raad van Toezicht vertrouwelijk. 

Daarom kan ik u helpen met de volgende samenvatting van de ontwikkeling van de geboortezorg in 

de afgelopen 12 maanden: 

In het voorjaar van 2011 heeft IGZ,  zoals u weet, verscherpt toezicht ingesteld over het ziekenhuis 

de Sionsberg in Dokkum.  De geboortezorg was bij de motivatie hiervan nog niet direct in beeld. Na 

de zomer toen inmiddels ook De Friesland in overleg met IGZ over het verscherpt toezicht trad,  werd 

duidelijk dat IGZ  pas het verscherpt toezicht wilde opheffen als Pasana, op heel korte termijn,  een 

zorgbeleidsplan voor de Sionsberg zou ontwikkelen.  Dat heeft vervolgens geleid tot een rapportage 

van KPMG waarin een aantal portfolio scenario’s voor de Sionsberg worden beschreven. Uit deze 

rapportage bleek dat door beperkte omvang van de Sionsberg een aantal specialismen vanuit het 

oogpunt van kwaliteitsborging en economische bedrijfsvoering  niet meer toekomstbestendig waren. 
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De geboortezorg was een van die specialismen. Het KPMG rapport is onder begeleiding van leden 

van de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur, de bestuurssecretaris en de voorzitter van de 

medische staf tot stand gekomen. Daarnaast was de Friesland, naast Pasana mede opdrachtgever 

voor KPMG, ook betrokken bij de tot standkoming van deze rapportage. Vervolgens is deze 

rapportage, al of niet in samengevatte vorm, langs alle gremia van het ziekenhuis geleid, waaronder 

de medische staf, de cliëntenraad en de ondernemingsraad. Dankzij het feit dat er binnen Pasana 

overeenstemming was over scenario 2 ( zonder geboortezorg ) van de KPMG rapportage heeft IGZ 

het verscherpt toezicht ultimo november 2011 opgeheven. Wel werd door IGZ hieraan de 

voorwaarde verbonden dat Pasana,  ook weer op heel korte termijn, een nadere uitwerking diende 

te maken van genoemd scenario in een zorgbeleidsplan voor de Sionsberg. 

In de eerste weken van januari 2012 is door Pasana een zorgbeleidsplan voor het ziekenhuis 

ontwikkeld onder leiding van de toenmalige voorzitter van Nijsmellinghe, de heer Meijer, die als 

adviseur optrad.  Van meet af aan was de heer Meijer van mening dat klinische cardiologie van 

Pasana weer heropend zou moeten worden. Over geboortezorg was hij minder duidelijk. Maar in 

beide gevallen zou het een uitbreiding zijn van het eerder besloten scenario 2. Tijdens overleg met 

IGZ over het zorgbeleidsplan medio januari 2012 kwam toch een onderzoek naar de mogelijkheid van 

een zogenaamd geboortecentrum  aan de orde. Dit is door de nieuwe bestuurder, de heer Wagenaar 

met de betreffende medisch specialisten opgepakt.  Hier blijkt sprake te zijn van interpretatieverschil 

tussen Pasana enerzijds en IGZ en de Friesland anderzijds t.a.v. datgene wat onder een 

geboortecentrum moet worden verstaan. Waar wij dachten dat daarmee een tweedelijns 

geboortecentrum in Dokkum werd bedoeld meenden IGZ en Friesland dat slechts een eerstelijns 

geboortecentrum aan de orde was dan wel  naar een alternatief voor de sluiting van de geboortezorg 

in Dokkum moest worden gezocht. Beide partijen, IGZ en de Friesland, hebben geïrriteerd 

gereageerd op onze benadering en hebben de facto een ontwikkeling die wij meenden te zien voor 

wat betreft de geboortezorg in Dokkum, geblokkeerd.  Daarmee is ook de recente besluitvorming 

rond de geboortezorg verklaard ( sluiting per 1 mei 2013 ). Het beëindigen van de geboortezorg in 

Dokkum is derhalve een gevolg van het ontbreken van draagvlak bij IGZ en de Friesland.  

Ik hoop dat ik u met bovenstaande informatie voldoende heb ingelicht en verzoek u deze reactie 

integraal in een bijlage van uw onderzoek op te nemen. 

Met vriendelijke groet, 

Ton Doppenberg 

Voorzitter van de Raad van Toezicht van de Pasana zorggroep 

( Tevens namens de leden van de Raad van Toezicht ) 
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   Verzonden per email aan  

De heer T. Doppenberg  

  

Post adres 

 

Telefoon 

E-mail 

Website 

K.v.K. nr. 

BTW nr. 

E. H. Woltersweg 35 

9831 TG Aduard 

+31(0)6 11409891 

info@BureauBon.nl 

www.BureauBon.nl 

54745489 

(NL) 851424442B01 

   

     

 

 

    

 Aan De heer Ton Doppenberg  

Voorzitter van de Raad van 

Toezicht, Zorggroep Pasana,  

Ziekenhuis de Sionsberg 

Postbus 39 

9100 AA Dokkum 

 

   Aduard, 30 augustus 2012 

Onderwerp: Klinische verloskunde te Dokkum 

Ons kenmerk: 1204-20120830 Uw kenmerk: Uw e-mail  

d.d. 30 augustus 2012 

 

Geachte  heer Doppenberg, 

 

Mijn dank voor uw reactie per mail vandaag. Ik zal voor zover van belang  er gebruik van maken in 

mijn rapport.  

 

Helaas moet ik constateren, dat u na uw weigering met mij als onderzoeker te spreken, nu ook 

weigert uitvoering te geven aan het door ons telefonisch bereikte compromis: het stellen door mij en 

het beantwoorden door u van schriftelijke vragen.  

 

Het meewerken aan het onderzoek impliceert onvermijdelijk, dat de onafhankelijk onderzoeker de 

vragen stelt. Kennelijk kiest u er voor, ondanks ons eerdere gesprek hierover en uw toezegging 

daarin, om toch liever uw eigen vragen aan u zelf te stellen en alleen uw eigen vragen te 

beantwoorden en aan mij te sturen. U negeert hiermee de vragen die ik namens de belanghebbende 

bevolking aan u als voorzitter van de Raad van Toezicht heb gesteld. In personele wisselingen bij de 

Raad van Toezicht zie ik geen goede reden voor het weigeren van de gevraagde feitelijke informatie.  

 

Het spijt mij dat ik u niet heb kunnen overtuigen mee te werken, temeer daar ik op 21 juli had 

begrepen, dat het mij wel gelukt was u tot medewerking te bewegen.  

 

Ik ben van plan om aan uw verzoek te voldoen en uw reactie integraal, voorzien van mijn vragen en 

brieven als bijlage in het rapport op te nemen. Ik vind dat ik mijn twee vragen om bevestiging van 

informatie die ik uit andere bron had gekregen niet openbaar kan maken en daarom laat ik deze weg. 

 

Vriendelijke groeten 

Reinoud Bon 
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Bijlage 4 
   Verzonden per email aan secretariaat: 

aa.voogtpotuijt@igz.nl 

  

Post adres 

 

Telefoon 

E-mail 

Website 

K.v.K. nr. 

BTW nr. 

E. H. Woltersweg 35 

9831 TG Aduard 

+31(0)6 11409891 

info@BureauBon.nl 

www.BureauBon.nl 

54745489 

(NL) 851424442B01 

   

     

 

 

    

 

 Aan Mevr. dr. A.C. Ansink, 
Hoofdinspecteur Curatieve 

gezondheidszorg, 

Inspectie voor de Geozndheidszorg 
Postbus 2680  

3500 GR Utrecht 

 

 

   Aduard, 24 augustus 2012 

Onderwerp: Klinische verloskunde te Dokkum 

Ons kenmerk: 1204-20120824 Uw kenmerk:  

  

 

Geachte  mevrouw Ansink, 

 

De plaatsvervangend Inspecteur Generaal de heer H.C.J. Janssen startte op 4 juli j.l. een 

correspondentie met mij over de door de gemeente Dongeradeel aan mij gegeven opdracht tot het 

verrichten van een feitenonderzoek in verband met het besluit van het ziekenhuis de Sionsberg 

(onderdeel van de zorggroep Pasana) tot het sluiten van de klinische verloskunde. Op 8 augustus 

onderschreef de plv IG de conclusie dat er geen sprake is van de (schijn van) belangenverstrengeling 

en informatie die aanleiding zou kunnen geven  dit te vermoeden bleek evenmin aanwezig. 

 

Ik ga er gezien deze contacten vanuit dat het onderzoek in welk kader ik u benader genoegzaam 

bekend is bij de IGZ en geen verdere toelichting behoeft. Ik heb dat vandaag vergeefs telefonisch met 

u getracht te bespreken. In geval van onduidelijkheid kunt u mij altijd bellen op het rechtstreekse 

telefoonnummer in het briefhoofd vermeld.  

 

Helaas  heb ik echter moeten constateren dat een gesprek met de betrokken en 

eerstverantwoordelijke inspecteur accounthouder op gezag van de IGZ leiding geweigerd werd. Dat 

bemoeilijkt het goed begrijpen en beschrijven van de rol die de IGZ hierin heeft gespeeld . Dat is niet 

in het belang van het onderzoek, waarom namens de belanghebbende bevolking is gevraagd. Het is 

naar mijn mening ook niet in het belang van IGZ. Ik ga er namelijk vanuit, dat de IGZ als publieke 

dienst het belang inziet van een goede communicatie met de belanghebbende bevolking en dit 

onderzoek kan dat doel dienen. De enige mogelijkheid die mij is geboden is het stellen van 

schriftelijke vragen. Dat is wat bureaucratisch, wat omslachtig en het is behelpen. Niet voor niets 
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kiest de IGZ bij haar eigen onderzoeken doorgaans en zeker in gevoelige materie zelf voor het 

gesprek. Omdat nu geen rekening gehouden kan worden met de antwoorden op de eerdere vragen 

en de nuances in de antwoorden, dwingt dat tot veel meer vragen en toelichting dan anders wellicht 

in een gesprek aan de orde zou zijn geweest. 

 

In de bijlage treft u mijn vragen aan met boven de vragen soms enige toelichting. Het zijn vragen 

bedoeld ter verheldering voor de buitenwereld van een recent optreden van de IGZ. Om 

misverstanden te voorkomen, ik hoef dat optreden slechts te beschrijven, niet te beoordelen. Er 

behoeven mijns inziens ter beantwoording geen nieuwe zaken uitgezocht te worden. Daar waar 

gevraagd wordt naar feiten, overwegingen of meningen die voor de IGZ een rol hebben gespeeld, zal 

het antwoord neem ik aan ‘klaar liggen’ en daar waar het geen rol heeft gespeeld, of waar (nog) geen 

IGZ oordeel over is gevormd kan het antwoord mijns inziens kort zijn.  

 

Ik verzoek u beleefd spoed te betrachten met het (doen) beantwoorden en mij de antwoorden 

uiterlijk 30 augustus aan mij te mailen (of 29 augustus per post toe te zenden.) 

In dat geval kan ik u het conceptrapport van bevindingen voorafgaand aan de eindrapportage 

toesturen op 31 augustus a.s.. 

 

Vriendelijke groeten 

 

Reinoud Bon 

 

Bijlage: Vragen aan de IGZ 

 

C.c. aan: 

Mevr. M.J.H. Ligthart, programmadirecteur curatieve gezondheidszorg; mj.ligthart@igz.nl  

Mevr. drs. W.A. Helthuis- Oude Groote Beverborg  WA.Helthuis@igz.nl 

Mevr. M.P. Amelink; mp.amelink@igz.nl  

 

 

Vragen aan de IGZ 

 

Het bestuur van de Zorggroep Pasana en dus van het ziekenhuis de Sionsberg te Dokkum heeft bij 

monde van haar voorzitter laten weten dat haar besluit om in 2013 te stoppen met de klinische 

verloskunde mede is ingegeven door het ontbreken van draagvlak voor voortzetting bij de IGZ. De 

IGZ wordt hierbij evenals de in de betreffende regio dominante zorgverzekeraar De Friesland 

aangeduid als een van de twee belangrijkste ‘stakeholders’. 

Vragen naar aanleiding hiervan: 

1 Kunt u deze mening van de voorzitter van het ziekenhuisbestuur begrijpen en plaatsen? 

2 Heeft de IGZ een standpunt over voortzetting van de klinische verloskunde in het ziekenhuis  

te Dokkum?  

3 Zo ja welke is dat standpunt en wat is de onderbouwing van uw standpunt? 

4 Zo nee, kunt u beschrijven wat de rol van de IGZ is geweest in de gesprekken met de 

zorgverzekeraar en het ziekenhuis 2011 en 2012 in de aanloop naar en bij de 

besluitvorming tot het stoppen met de klinische verloskunde te Dokkum? 
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5 Klopt het volgens de IGZ, dat de IGZ de indruk heeft gewekt bij het ziekenhuis andere partijen 

die betrokken zijn bij het genoemd besluit, tegenstander te zijn van voortzetting van de 

klinische verloskunde in het ziekenhuis te Dokkum? 

6 Is het juist dat de IGZ als voorwaarde heeft gesteld aan het herpositioneringsplan of het 

nieuwe portfolio van het ziekenhuis of over het onderdeel klinische verloskunde / 

geboortezorg daarin, overeenstemming diende te bereiken met De Friesland 

Zorgverzekeraar?  

7 Is het juist, zoals getuigen stellen, dat over het nieuwe op te stellen beleidsplan van het 

ziekenhuis (ook wel herpositioneringsplan of portfolio genoemd) mevrouw Ligthart heeft 

gezegd dat er te Dokkum geen basisziekenhuis kan blijven met alle functies die daarbij 

horen en daaraan heeft toegevoegd: ”als dat in de plannen staat, ga ik meteen de 

aanwijzing schrijven”? 

8 Heeft de IGZ voorwaarden genoemd of gesteld voor het eventueel wel voortzetten van de 

klinische verloskunde in het ziekenhuis te Dokkum? 

9 Zo ja, welke voorwaarden? 

10 Is naar de mening van de IGZ de aanwezigheid van een IC niveau 1 (die aan alle daar aan te 

stellen kwaliteitseisen voldoet) in het ziekenhuis een conditio sine qua non voor een 

afdeling klinische verloskunde in een zieken huis? 

11 Is naar de mening van de IGZ de aanwezigheid van een SEH (die aan alle daar aan te stellen 

kwaliteitseisen voldoet) in het ziekenhuis een conditio sine qua non voor een afdeling 

klinische verloskunde in een zieken huis? 

12 Zo niet, zou voortzetting van de klinische verloskunde in het ziekenhuis te Dokkum in 2013 

onder geen enkele voorwaarden  door de IGZ verwelkomd of getolereerd kunnen 

worden? 

13 Indien het voor de IGZ denkbaar is dat de klinische verloskunde in het ziekenhuis te Dokkum 

in 2013 met medeweten en dus instemming van de IGZ als toezichthouder wordt of zou 

worden voortgezet, kan de IGZ dan aangeven naar welke kwaliteitsaspecten de IGZ bij 

haar toezicht (speciaal) op zal (of zou) letten? 

14 Indien de klinische verloskunde in het ziekenhuis te Dokkum in 2013 beëindigd wordt met 

medeweten en dus instemming van de IGZ als toezichthouder, kan de IGZ dan aangeven 

naar welke kwaliteitsaspecten de IGZ bij haar toezicht (speciaal) op zal (of zou) letten? 

 

In Januari 2010 verscheen het advies  “Een goed begin” van de stuurgroep zwangerschap en 

geboorte. Het propageert verbeteringen in de geboortezorg om het aantal maternale en perinatale 

sterfgevallen als gevolg van substandaard factoren in de zorg te halveren in vijf jaar. De inspectie 

volgt en stimuleert de implementatie van deze verbeteringen, door toe te zien op de realisatie van 

de gevraagde plannen van aanpak van de ziekenhuizen. Deze plannen dienen gericht te zijn op het 

verbeteren van de samenwerking, de acute zorg en de risicoselectie. 

Aanleiding zijn de relatief slechte Nederlandse uitkomsten , afgemeten aan de outcome parameters: 

maternale en perinatale sterfgevallen. De verbeter voorstellen voortgekomen uit (consensus) overleg 

van de betrokken beroepsgroepen betreffen input en proceskenmerken en worden (deels) als 

(nieuwe) normen van de beroepsgroepen gezien. Wanneer ik het goed heb begrepen, worden deze 

door de IGZ vertaald als (deels nieuwe) voorwaarden voor verantwoorde (geboorte) zorg, waarop de 

IGZ haar oordeel als toezichthouder baseert of gaat baseren. 
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In het verzorgingsgebied van het VSV Dokkum zijn, wat betreft de zogenaamde ‘outcome 

parameters’ maternale en perinatale sterfgevallen, betere resultaten gerapporteerd, dan van de rest 

van Friesland en van Nederland. Bij een fusie met het ziekenhuis Nij Smellinghe en opschaling van de 

samenwerking, zodat ook de regio rond de ziekenhuizen te Drachten en Leeuwarden daar onder valt,  

lijkt het een uitdaging om de relatief gunstige uitkomsten in Noord Oost Fryslân te handhaven, of te 

verbeteren. Organisatieveranderingen impliceren natuurlijk ook het risico, dat de uitkomsten in de 

regio Noord Oost Fryslân onverhoopt slechter worden. Bij majeure veranderingen in de 

ziekenhuiszorg dient er een risicoanalyse te zijn volgens de NTA voor het VMS. In het ‘plan van 

aanpak Herinrichting geboortezorg Noordoost Friesland’ staat wel een risicoanalyse, maar niets over 

de resultaten uitkomst en zoals perinatale en maternale mortaliteit en morbiditeit en dus ook niets 

over de bewaking daarvan. 

Vragen naar aanleiding hiervan: 

15 Is de IGZ bekend met recente cijfers voor de perinatale en maternale sterfte in NO Fryslân 

ofwel de regio van het verzorgingsgebied van de afdeling klinische verloskunde te 

Dokkum, van de omliggende regio’s, en van geheel Fryslân ? 

16 Welke zijn naar het inzicht of de beschikbare informatie van de IGZ deze cijfers? 

 

Over de specifieke risico factor de afstand van de zwangere tot een afdeling klinische verloskunde: 

Bij het sluiten van de klinische verloskunde in het zieken huis te Dokkum, zal de afstand  tot het 

meest nabijgelegen ziekenhuis voor een aantal zwangeren in de regio Dokkum worden vergroot en 

de reistijd bij de acute opnames die er altijd zullen blijven onvermijdelijk worden verlengd. Dat is het 

geval ook wanneer er een nieuwe ambulancepost in Metslawier functioneert. Dat speciaal baart een 

aantal betrokkenen grote zorgen.   

Vragen naar aanleiding hiervan: 

17 Wat is er bij de IGZ bekend van het effect van een verlenging van de aanrijtijd (van melding 

tot ziekenhuis)  bijvoorbeeld tot boven de 20 minuten op de verloskundige resultaten?  

18 Moet daarbij gedacht worden aan schade aan moeder en kind, hogere perinatale en 

maternale sterfte? 

19 De norm voor de bereikbaarheid van acute zorg inclusief de klinische verloskunde in 

Nederland is 45 minuten tussen melding bij de CPA en het bereiken van de hulp in het 

ziekenhuis.  Deze 45 minutennorm is een planningsnorm voor de spreiding van SEH’s en 

is afkomstig uit de Wtzi, nog terug te vinden in het “oude” bouwbesluit. In de 

doorrekening van de spreiding van SEH’s wordt ervan uitgegaan dat een bepaalde 

responstijd (15 minuten), behandeltijd (5 minuten) en vervoerstijd (25 minuten) die 

nodig is om een SEH te bereiken.  Het is zo een minimum niveau van dienstverlening van 

ziekenhuizen, maar daarmee nog geen kwaliteitsnorm voor ambulancezorg of 

geboortezorg. De vraag aan de IGZ is: Volstaat deze 45 minutennorm naar het oordeel 

van de IGZ ook in geval van een, ondanks optimale en nagekomen screeningsafspraken, 

onvoorziene acute zorgvraag van een thuis verblijvende vrouw met bijvoorbeeld: 

- Een loslatende placenta (solutio placentae) waarbij een  spoed keizersnede vereist is, een 

- Een uitgezakte navelstreng met risico op hersenschade bij of sterfte van de baby 

- Een nabloeding (fluxus post partum) met risico op schade bij of sterfte van de moeder 

- Een epileptische aanval ten gevolge van verhoogde bloeddruk (eclampsie) met risico op 

schade bij en sterfte van moeder en kind, of  
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- Een shock bij moeder t.g.v. onvoorzien bloedverlies bv t.g.v. miskraam, of 

buitenbaarmoederlijke zwangerschap? 

20 Zo ja, op grond van welke gegevens over de kwaliteit van zorg acht de IGZ deze 45 minuten 

norm voldoende als norm voor verantwoorde geboortezorg? 

21 Gaat de IGZ op enig moment beoordelen, doen beoordelen, of constateren wat het effect op 

de kwaliteit van de geboortezorg is o.a. wat betreft de perinatale en maternale 

mortaliteit en morbiditeit van het stoppen van de klinische verloskunde te Dokkum en 

het creëren van een grootschaliger samenwerkingsverband voor de geboortezorg in NO 

Fryslân met langere toegangstijden? 

22 Zo niet, waarom niet? 

23 Zo ja, hoe en wanneer? 

 

Het percentage operatieve kunstverlossingen (keizersnede of sectio caesarea) in het ziekenhuis te 

Dokkum uitgevoerd bij vrouwen met een voldragen zwangerschap (37-42 weken) in verhouding tot 

het verwachte percentage (VOKS percentiel) is hoog. Dit betekent dat  er in vergelijking met de 

meeste andere ziekenhuizen  meer bevallingen via een keizersnede plaats vinden. In relatie tot de 

discussie over het sluiten van de afdeling klinische verloskunde worden aan de IGZ uitspraken 

hierover toegeschreven. 

Vragen naar aanleiding hiervan 

24 Wat is de beoordeling van de IGZ van de score van het ziekenhuis op deze prestatie 

indicator? 

25 Ziet de IGZ een relatie tussen de kwaliteit van de klinische verloskunde te Dokkum en het 

relatief hoge aantal bevallingen per keizersnede? 

26 Zo ja welke relatie en welke actie heeft de IGZ hierop ondernomen? 

27 Ziet de IGZ hierin een argument om te stoppen met de klinische verloskunde te Dokkum? 

 

Door het verplaatsen van de klinische verloskunde van Dokkum naar Drachten en Leeuwarden is 

sprake van concentratie van de klinische geboortezorg en opschaling van de samenwerking. 

Vragen naar aanleiding hiervan: 

28 Bent u het er mee eens dat het  advies ‘Een goed begin’ geen concentratie en opschaling aan 

beveelt?  

29 Is het ook heden nog  juist dat er in Nederland geen (door de IGZ handhaafbare) norm is ten 

aanzien van de omvang van een afdeling klinische verloskunde of een Verloskundig 

Samenwerkings Verband (minimum aantal bevallingen per ziekenhuis)? (zoals gesteld op 

9 februari 2011 door de Minister van  VWS in antwoord op Kamervragen van K. Arib) 

30 Is er een  studie bij u bekend die heeft, of zijn er studies bij u bekend die hebben aangetoond 

dat, onder met Nederland enigszins vergelijkbare condities, de maternale en/of 

perinatale sterfte daalt door concentratie van de functie klinische verloskunde en of 

opschaling van de samenwerking? 

31 Zo ja, kunt u mij deze studies (en hun vindplaatsen) noemen? 

32 Is er volgens de IGZ een verband is tussen de omvang van een afdeling klinische verloskunde 

of een verloskundig samenwerkingsverband en de uitkomsten /kwaliteit van de 

geboortezorg?  

33 Zo ja welke is deze relatie en op welke studie(s)  baseert de IGZ haar inzicht(en) in dit 

verband? 
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34 Is wat betreft de klinische verloskunde in Dokkum de IGZ van mening, dat concentratie in 

andere ziekenhuizen en opschaling van de samenwerking wel de voorkeur verdient? 

35 Zo ja, waarom? 

36 Zo nee, waarom niet? 

 

Het ziekenhuis bij monde van de vz RvB van de Zorggroep Pasana stelt dat er voorafgaande, ten tijde 

van het door de IGZ ingestelde verscherpt toezicht  en daarna steeds sprake was (en is)  van 

verantwoorde geboortezorg te Dokkum.  

37 Kunt u dat bevestigen? 

38 Zo niet, wilt u dit dan toelichten ? 

39 Beschikte of beschikt de IGZ  over informatie die reden gaven tot zorg over de kwaliteit van 

de geboortezorg in het ziekenhuis te Dokkum? 

40 Beschikte of beschikt de IGZ  over informatie die reden gaven tot zorg op termijn over de 

kwaliteit van de geboortezorg in het ziekenhuis te Dokkum? 

 

Voorwaarde voor verantwoordde zorg is een goede samenwerking tussen de zorgaanbieders in de 

verloskundige keten: huisartsen, verloskundigen, kraamzorg , ambulancehulpverlening, 

gynaecologen, kinderartsen en rest van het ziekenhuis, topreferente afdeling verloskunde en 

kindergeneeskunde. 

Vragen in verband hiermee: 

41 Voldeed de geboortezorg in de regio Dokkum en in het ziekenhuis de Sionsberg in 2011 aan 

deze voorwaarde? 

42 Zo nee welke tekortkomingen heeft u op dit punt geconstateerd? 

43 Voldoet de geboortezorg in de regio Dokkum en in het ziekenhuis de Sionsberg in 2012 aan 

deze voorwaarde? 

44 Zo nee welke tekortkomingen heeft u op dit punt geconstateerd? 

45 Heeft u aanwijzingen dat de geboortezorg in de regio Dokkum en in het ziekenhuis de 

Sionsberg bij voortzetting van de klinische verloskunde te Dokkum in de afzienbare 

toekomst niet aan deze voorwaarde zou of zal kunnen voldoen? 

46 Zo ja welke tekortkomingen verwacht(te) u op dit punt en op grond van welke informatie? 

 

-------- Origineel bericht --------  

Onderwerp: Reactie op uw vragen omtrent de Sionsberg in Dokkum 

Datum: Mon, 10 Sep 2012 10:40:53 +0000 

Van: Ligthart, M.J.H. <mj.ligthart@igz.nl> 

Aan: 'info@BureauBon.nl' <info@BureauBon.nl> 

 

Geachte heer Bon, 
Hierbij ontvangt u namens de Inspectie voor de Gezondheidszorg de reactie op uw vragen. Als aangegeven in 

het document was het door u benoemde tijdpad als gevolg van vakanties van de direct betrokkenen bij de IGZ 

niet mogelijk.   

In afwachting van uw rapportage 

M.J.H. Ligthart 

Programmadirecteur somatisch specialistische zorg 

IGZ 
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Bijlage 5 
 

Verantwoording 
 

Onder de voorwaarden nodig voor het behoud van volstrekte onafhankelijkheid is deze opdracht in 

dank aanvaard. Dit betekent dat de gemeente geen invloed heeft gehad op de inhoud van dit rapport 

en het openbaar maken door publicatie is gegarandeerd. 

Voor een eigen onderzoek naar de baby sterfte in Friesland was in dit korte tijdsbestek geen 

mogelijkheid  

Niet uitgezocht, omdat het niet speelde, zijn de wachttijden van ambulances bij aankomst bij het 

ziekenhuis.  Ambulances wachten nooit bij een A1 rit (spoed) met een nog  instabiele patiënt 

aanboord en dus ook niet met een zwangere in de problemen. Zo is verzekerd door de RAV Fryslân. 

Maar er was heel veel wel uit te zoeken. Er is heel veel documentatie verkregen, ook al weigerde de 

Raad van Bestuur veel van de haar gevraagde stukken. (zie bijlage) . 

Van alle gevoerde gesprekken is met toestemming van de gesprekspartners een geluidsopname 

gemaakt als hulp bij het maken van het verslag en om misverstanden zo veel mogelijk tuit te sluiten. 

De gesprekspartners hebben een schriftelijk conceptverslag ter correctie gekregen en hebben allen 

dat snel van correcties en aanvullingen voorzien en teruggezonden. Hun correcties zijn allen 

verwerkt.  De definitieve verslagen zijn voor zover van belang gebruikt voor het verslag wat verder op 

grond van de vele documenten is opgemaakt. 

Het is helaas niet meer gelukt de gesprekspartners de beloofde correctiemogelijkheid te geven op de 

bevindingen van het gehele rapport. Daarbij passen excuses. Aangezien het overgrote deel van dit 

rapport stoelt op de documenten en slechts voor een klein deel  op de meningen van betrokkenen 

die net ook vastliggen in documenten wordt dit probleem als klein ingeschat. 
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Bijlage 6 

 

Lijst mensen waarmee wel en niet is gesproken 

 

Gesprekken zijn gevoerd met: 

De heer J. Wagenaar voorzitter Raad van Bestuur van de Stichting Zorggroep Pasana  

Mevrouw D. Monissen Voorzitter Raad van Bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar 

Mevrouw C. Koenders-de Rijke  Directeur Zorg en Gezondheid van De Friesland Zorgverzekeraar 

Het gesprek werd op verzoek van hen gezamenlijk gehouden. 

Verder zijn er gesprekken gevoerd met: 

mevrouw H.I.F. Royen Internist en voorzitter van de vereniging medische staf van 

ziekenhuis De Sionsberg te Dokkum 

mevrouw mw. dr. G.K. Koch 

De heer dr. W. D. Killinger 

De heer T. F.M. Mul 

Gynaecoloog 

Gynaecoloog 

Gynaecoloog 

mevrouw J. de Vries Verloskundige Verloskundigenpraktijk 'Catharina Schrader'  te 

Dokkum 

mevrouw M. de Graaf  directeur Zorgbelang Fryslân 

De heer  P. Littooy RA Raad van Bestuur  Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten 

De heer S. G. Kijlstra Bestuurder RAV Fryslân  

 

En met een delegatie van het Actiecomite ‘Red de Sionsberg’ bestaande uit een gesprek gevoerd: 

De heer Gerrit van Dellen Woordvoerder en contactpersoon: van.dellen@kpnplanet.nl  

De heer Klaas Martens lid 

De heer Taeke Visser voorzitter en initiatiefnemer 

De heer Gerus Cornelissen secretaris 

 

Een gesprek werd geweigerd door  

De heer T. Doppenberg   Voorzitter van de Raad van Toezicht, Zorggroep Pasana 

 

Overeen gekomen werd dat hij wel schriftelijke vragen zou beantwoorden. Dat is niet gebeurd, maar 

hij schreef wel een eigen verklaring. De correspondentie is integraal als bijlage toegevoegd. 

  

Een gesprek werd ook geweigerd door: de Inspectie voor de Gezondheidszorg.  

 

Zij wilde alleen schriftelijke vragen beantwoorden, maar er werd geen tijdig antwoord verkregen. 11 

Dagen na de sluitingstermijn werd wel een verklaring ontvangen. Ook deze correspondentie is als 

bijlage toegevoegd. Een andere conclusie, dan dat onvoldoende medewerking is verkregen, kan 

moeilijk getrokken worden. 
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Bijlage 7 

 
Verklarende alfabetische lijst met namen, instanties en afkortingen 

 

Achmea, verzekeringsconcern dat ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens als klant heeft 

en het is met afstand de grootste zorgverzekeraar van Nederland. Ongeveer 5 miljoen Nederlanders 

hebben een zorgverzekering bij Achmea. Haar marktaandeel over heel Nederland is ongeveer 35%, in 

Friesland 75%. De Vereniging Achmea (de vereniging van klantleden) heeft 65% van de aandelen en 

de Rabobank circa 30%. Achmea heeft een eigen vermogen van bijna 10 miljard euro. Haar merken: 

De Friesland Zorgverzekeraar, Avéro Achmea, Achmea Vitale/Achmea Vitale, Agis Zorgverzekeringen, 

Centraal Beheer Achmea, DVZ Zorgverzekeringen, Pro Life Zorgverzekeringen, FBTO, InShared, 

Interpolis, OZF Achmea, Staalbankiers, Syntrus Achmea,  TakeCareNow en  Zilveren Kruis Achmea. 

AZA -  Acute Zorg Afdeling in De Sionsberg, in de plaats van de vroegere IC (Intensive Care Unit)  

Mevrouw Aaltje Bakker, directeur zorginkoop, DFZ-Achmea 

Dhr. J. Becker Hoff, directeur KNOV  

Dhr. S. Boorsma, wethouder gemeente Dongeradeel 

Dhr. Ch. Bos, voorzitter College Perinatale Zorg (CPZ) 

Dhr. H.W. Bruinse, voorzitter Expertgroep Geboortezorg van Friesland Voorop! 

 

CPA: Centrale Post Ambulancevervoer.  Oude benaming voor de huidige MKA de Meldkamer 

Ambulancezorg en de plaats waar de verzoeken om ambulancezorg binnen komen (bv via 112 

meldingen). Onderdeel va de ‘veiligheidsregio’.   

 

CPZ, Het College Perinatale Zorg is een instituut, waarbij alle partijen op het gebied van de 

verloskundige zorg zijn aangesloten. Het wordt gesubsidieerd door VWS. Het oprichtingstraject is 

vooral getrokken door NVOG (gynaecologen), KNOV (verloskundigen), ActiZ (kraamzorg) en Kind en 

ziekenhuis (cliënten vertegenwoordiger). Het College startte in april 2011 onder voorzitterschap van 

Chiel Bos. 

 

DFZ, De Friesland Zorgverzekeraar, De Friesland Zorgverzekeraar, te Leeuwarden. Is 100% dochter 

van Achmea met een totaal zorgmarktaandeel van 75% in Friesland en 35% in Nederland. DFZ-

Achmea verzorgt de zorginkoop in Friesland voor het gehele Achmea concern. 

 

Fryslân,  de officiële Friese benaming voor de provincie Friesland 

 

Mevr. M. de Graaf, Zorgbelang Fryslân, directeur 

 

Mevr. K. van Groesen, Voorzitter Verloskundigen Kring Friesland  

Mevr. M. Henselmans, gynaecoloog in ziekenhuis de Sionsberg  
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HHI of Herfindahl–Hirschman Index. Maat voor de concentratiegraad in een regionale markt. De 

hoogte van deze index wordt bepaald door de marktaandelen van alle concerns te kwadrateren en 

bij elkaar op te tellen. Hoe hoger deze index is, des te hoger de concentratie in de markt is.  

IC Intensive Care, de afdeling van een ziekenhuis waar patiënten waarvan de vitale functies bedreigd 

zijn worden behandeld en bewaakt. De afdelingen worden naar zwaarte, complex zijn van de 

patiënten ingedeeld in klassen of ‘levels’ oplopend van 1 t/m 3  

 

IGZ, Inspectie voor de Gezondheidszorg, onderdeel van het Ministerie van VWS. Taak: onafhankelijk 

toezicht houden op de kwaliteit van de gezondheidszorg, opdat burgers/patiënten/cliënten een 

gerechtvaardigd vertrouwen kunnen hebben in de kwaliteit en veiligheid van in Nederland 

aangeboden zorg en genees en hulpmiddelen. Volgens de kwaliteitswet zorginstellingen gaat het bij 

kwaliteit om verantwoorde zorg die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en patiëntgericht wordt 

verleend en afgestemd is op de reële behoefte van de patiënten. 

 

KNOV, Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen,  de beroepsorganisatie van 

verloskundigen 

KPMG, een internationale accountants en adviesbedrijf met in Nederland o.a. een afdeling ‘KPMG 

gezondheidszorg’. Ze zijn door DFZ-Achmea (en de zorggroep Pasana) ingehuurd voor adviezen bij de 

herschikking van de zorg in Friesland en de herpositionering van het ziekenhuis De Sionsberg. 

dhr. C. Krappel, tot 1 maart 2012 enig lid van de Raad van Bestuur Zorggroep Pasana (waaronder het 

ziekenhuis) 

Dhr. S. Kijlstra, RAV Fryslân, bestuurder, tevens directeur Kijlstra ambulances 

De heer Littooy is sinds 1 mei 2012 enig lid van de Raad van Bestuur van ziekenhuis Nij Smellinge te 

Drachten. Dit ziekenhuis is de beoogd fusiepartner, of overnemer van de Zorggroep Pasana waarvan 

het ziekenhuis de Sionsberg deel uit maakt. De heer Littooy is na de fusie de beoogd bestuurder van 

het ziekenhuis in Dokkum. Hij is de opvolger van de heer Meijer. 

MCL: het ziekenhuis Medisch Centrum  Leeuwarden BV. Dit ziekenhuis is samen met Noorderbreedte 

persoonlijke zorg en wooncomfort BV en ziekenhuis De Tjongerschans BV te Heerenveen eigendom 

van de stichting Zorgpartners Friesland. 

 

De heer C. Meijer, tot 1 mei 2012 enig lid van de Raad van Bestuur van ziekenhuis Nij Smellinge te 

Drachten. Dit ziekenhuis is de beoogd fusiepartner, of overnemer van de Zorggroep Pasana waarvan 

het ziekenhuis de Sionsberg deel uit maakt. De heer Meijer is schrijver van het herpositioneringsplan 

van 16 januari 2012 waarin staat dat de klinische verloskunde verdwijnt in Dokkum. Meijer is 

opgevolgd door de heer Littooy 

 

MKA Meldkamer Ambulancezorg plaats waar de evrzoeken om ambulancezorg binnen komen (bv via 

112 meldingen. Onderdeel va de ‘veiligheidsregio’.  Oude benaming: CPA 

 

MSO - Medische Spoed Opvang in De Sionsberg in de plaats van de vroegere SEH (Spoedeisende 

hulpafdeling) 
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NVA, Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie is de wetenschappelijke beroepsvereniging voor 

anesthesiologen. Zij wil de kwaliteit bewaken en stimuleren van de anesthesiologie en is 

belangenbehartiger van anesthesiologen. 

 

NVK, Nederlandse vereniging voor Kindergeneeskunde. is de wetenschappelijke beroepsvereniging 

voor kinderartsen. Zij wil de kwaliteit bewaken en stimuleren van de kindergeneeskunde en is 

belangenbehartiger van kinderartsen. 

 

NVZ, De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, een koepel organisatie die de belangen van de 

ziekenhuizen behartigd. 

 

N.T.V.G. Nederlands tijdschrift voor geneeskunde 

 

NZA, Nederlandse Zorg Autoriteit 

 

NVOG , Nederlandse Vereniging voor Obstetrie & Gynaecologie is de wetenschappelijke 

beroepsvereniging voor gynaecologen. Zij wil de kwaliteit bewaken en stimuleren van de 

vrouwengezondheidszorg en is belangenbehartiger van gynaecologen. 

pva, plan van aanpak 

 

RAV  Fryslân,  Regionale Ambulance Voorziening  Fryslân 

 

Mevrouw H. Royen, voorzitter  bestuur medische staf ziekenhuis de Sionsberg 

 

Minister Edith Schippers, Minister van Volksgezondheid  

SES, Sociaal Economische Status een indeling van de bevolking in groepen naar inkomen, opleiding 

en beroepsniveau. Zo zijn er aanzienlijke  en hardnekkige verschillen in levensverwachting, 

gezondheid en gebruik van gezondheidszorg tussen de naar SES ingedeelde bevolkingsgroepen. 

Dhr. T. Visser, voorzitter actiegroep “Red De Sionsberg” 

Mevrouw J. de Vries, verloskundige, praktijk 'Catharina Schrader' te Dokkum, lid van de werkgroep 

Geboortezorg De Sionsberg tot 30 april 2012 en de taakgroep Geboortezorg van DFZ-Achmea tot juli 

2012 

 

VSV – Verloskundig Samenwerkings Verband . Hier de samenwerking tussen de verloskundigen van 

de praktijken in Dokkum en Kollum en de gynaecologen en hun afdeling gynaecologie verloskunde 

van ziekenhuis De Sionsberg. 

 

Dhr. J. Wagenaar, sinds 1 maart 2012 voorzitter Raad van Bestuur a.i., Zorggroep Pasana, waaronder 

ziekenhuis De Sionsberg Dokkum 

 

Mevr. L. van der Wal, adviseur ROS Friesland, voorzitter DVP Friesland  


