Vragen aan Zilveren Kruis Achmea
1. Welke organen, organisaties en instanties beschikken over het rapport van KPMG?
2. Welke organen, organisaties en instanties beschikken over adherentiecijfers van
ziekenhuizen?
3. Hoe kijkt u (Zilveren Kruis Achmea) aan tegen de ontmanteling van de IC in Hoogeveen, waar
u twee jaar geleden al voor bent gewaarschuwd door de leden van het voormalige
actiecomité? En in het vervolg hierop hoe staat u tegenover het ‘downsizen’, (naar beneden
bijstellen), (zoals in het voorstel Locatieprofilering wordt gezegd) van de spoedeisende hulp
in Hoogeveen tijdens de ANW-uren (Avond- Nacht en Weekenduren).
4. Wat is de link tussen Bethesda en Zilveren Kruis en welke invloed kan Zilveren Kruis
uitoefenen op het beleid van Treant met betrekking tot Bethesda? Ik kom in de media in
geen enkel bericht de namen van andere zorgverzekeraars tegen.
5. Hoe kan het dat de zorgverzekeraar zorg heeft ingekocht die niet compleet/volledig bleek te
zijn. Is er materiële controle?

Antwoord vraag 1
Zorggroep Leveste Middenveld heeft in 2011 aan KPMG opdracht gegeven ideeën voor verregaande
samenwerking te onderzoeken. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft KPMG een rapport
opgesteld. Zilveren Kruis weet niet welke partijen allemaal beschikken over dit rapport.
Antwoord vraag 2
Vektis (www.vektis.nl) is de organisatie die over deze cijfers beschikt.
Antwoord vraag 3
Wij vinden het belangrijk dat onze verzekerden zekerheid hebben dat de zorg in Hoogeveen goed en
veilig is. Dat betekent dat IC-zorg moet voldoen aan de laatste kwaliteitsrichtlijnen. Volgens de
nieuwe IC-richtlijn moet er op iedere IC - om de kwaliteit en continuïteit van zorg voldoende te
kunnen waarborgen - 7 dagen per week een intensivist zijn die exclusief beschikbaar is voor die IC.
Gezien het zeer lage aantal IC-patiënten in Hoogeveen heeft Treant Zorggroep besloten de IC-zorg
anders in te richten. Gezien de kwaliteitsoverwegingen begrijpt Zilveren Kruis dit besluit.
Acute opvang en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt blijft op locatie Bethesda bestaan. Er
zijn tenminste 2 IC verpleegkundigen per dienst. De intensivist is vanuit Emmen binnen een uur
aanwezig om de patiënt te beoordelen. Als de intensivist inschat dat de patiënt langdurig moet
worden opgenomen, wordt de patiënt overgeplaatst naar de IC in Emmen.
De Treant Zorggroep heeft laten weten dat de verloskunde en basis acute zorg in Hoogeveen in de
huidige vorm blijven bestaan.

Antwoord vraag 4
Zorgverzekeraars hebben de plicht om voldoende zorg voor hun verzekerden in te kopen. Bij
beslissingen over hoe de zorg het beste georganiseerd kan worden over verschillende locaties mogen
de kwaliteit, veiligheid en bereikbaarheid van de zorg niet in gevaar komen. Het is primair aan de
betrokken zorgaanbieders en zorgverzekeraars om de zorg goed te organiseren.
De meeste inwoners van Hoogeveen zijn bij Zilveren Kruis verzekerd. Zilveren Kruis vindt dat er op
elke locatie basis acute zorg, verloskundige zorg, geriatrische zorg en toegang tot de regulier
voorkomende specialismen moet zijn. Daarnaast zijn wij van mening dat de zorg in alle 3 de
ziekenhuizen gericht moeten zijn op diagnose, herstel en nabehandeling. Dat kan betekenen dat een
patiënt voor een complexe operatie naar een ander ziekenhuis gaat, maar na 1 of 2 dagen terug kan
naar Hoogeveen, Emmen of Stadskanaal.
Antwoord vraag 5
Zilveren Kruis heeft in haar overeenkomst met Treant Zorggroep geen specifieke zorg uitgesloten.

