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Geachte leden van de raad,

Bijgaand sturen wij u een afschrift van de brief die wij vandaag naar de Raad van Bestuur van Treant
hebben gestuurd, gezamenlijk met de motie van 14 december 2 0 1 7 .
Binnenkort zullen wij in een overleg met de RvB één en ander nader aan de orde stellen. Ook starten wij
structurele overlegvormen of sluiten hierbij aan. Deze overleggen zijn gericht op de toekomstige
ontwikkelingen m.b.t. de ziekenhuiszorg in onze regio op zowel de korte, middellange en lange termijn.
Voorliggende gezondheidszorg
In de motie vraagt u ook ondersteuning aan te bieden aan de voorliggende gezondheidszorg voor het
opvangen van de tijdelijke sluiting van de kinderafdeling en de afdeling verloskunde. Zoals in de
raadsvergadering al aan de orde is geweest zien wij op dit thema geen verantwoordelijkheid voor ons.
Sluitende afspraken
De wettelijke verantwoordelijkheid is hiervoor belegd bij het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).
In het ROAZ zijn ambulancezorg, huisartsenzorg, GGD-en, GGZ organisaties met een crisisdienst,
GHOR, verloskundige zorg en ziekenhuizen met elkaar verbonden. In onze regio zijn sluitende afspraken
gemaakt rond de (tijdelijke) sluiting van de afdelingen verloskunde en kindergeneeskunde van het
Scheperziekenhuis.
Begin van een proces
Wij gaan ervan uit dat wij de motie naar behoren hebben afgehandeld, uiteraard met de kanttekening dat
één en ander het begin is van een langdurig proces om alle vormen van zorg die Treant nu levert te
behouden voor de regio. Hiervoor is samenwerking met vele betrokkenen een essentiële voorwaarde.
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Uiteraard blijven wij u informeren omtrent de ontwikkelingen m.b.t. de ziekenhuiszorg in onze regio.
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