Vraag en antwoord over het concentreren van planbare operaties
1. Wat staat er te gebeuren?
Met ingang van 1 april gaat Treant Zorggroep bepaalde orthopedische en chirurgische
operaties concentreren. Hierdoor kunnen we de operaties beter plannen en wordt de
wachttijd korter. Afzeggen van operaties op het laatste moment is dan bijna nooit nodig. Dit
komt de patiëntenzorg dus ten goede.
2. Wat verandert er concreet?
De planbare orthopedische operaties concentreren we in Stadskanaal en Hoogeveen. Dit
betekent dat de operaties voor heup- of knieprotheses van de locaties Emmen en
Hoogeveen, worden geconcentreerd in Hoogeveen. Dit is inclusief revisies – waarbij de oude
kunstheup vervangen wordt door een nieuwe. Voor wat betreft de orthopedische operaties
in Stadskanaal verandert er niets.
Andere orthopedische ingrepen zullen op alle locaties gedaan worden, zoals bijvoorbeeld
kijkoperaties van de knie.
De planbare operaties bij fracturen zullen grotendeels in Stadskanaal gedaan worden. Het
gaat hierbij om ingrepen die binnen een week na de breuk moeten worden gedaan. Meestal
heeft de patiënt op de SEH gips, een mitella en/of pijnstillende medicatie gekregen ter
overbrugging van de tijd tot deze operatie.
3. Wat is geplande traumatologie?
De behandeling van ongevalsletsels en sportletsels noemen we ook wel traumatologie of
fractuurchirurgie. Deze letsels worden behandeld door een traumachirurg of
traumaorthopeed; vaak in nauwe samenwerking met een gipsverbandmeester. Veel van deze
ongevalsletsels moeten vlot behandeld worden, maar zijn niet levensbedreigend. Denk
bijvoorbeeld aan het eventueel opereren van een gebroken arm of pols (als het zetten
daarvan niet voldoende is) of een gescheurde achillespees. Deze operaties kunnen daarom
goed worden ingepland. Dit heeft als voordeel dat de patiënt van te voren rekening kan
houden met de operatie en daarop is voorbereid.
4. Hoeveel patiënten op jaarbasis treft deze verschuiving van zorg?
Op jaarbasis worden nu 500 prothese-operaties in Emmen gedaan. Deze patiënten zullen nu
op een andere locatie, meestal Hoogeveen, geholpen worden.
Er gaan ongeveer 400 geplande trauma ingrepen van Emmen en Hoogeveen naar
Stadskanaal.
5. Waarom is deze concentratie nodig?
Door beter te plannen hoeft er vanaf 1 april in de weekenden in Hoogeveen en Stadskanaal
minder verplegend personeel klaar te staan en hoeven twee verpleegafdelingen in het
weekend niet volledig open te blijven. Dit bespaart veel geld.

Door de geplande zorg te concentreren , zijn er minder verstoringen in de
operatieprogramma’s waardoor er minder operaties afgezegd hoeven te worden. Dit is
aangenamer voor de patiënt en efficiënter voor de organisatie. Ook kan er meer gewerkt
worden met gespecialiseerde teams. Dit komt de kwaliteit van de patiëntenzorg eveneens
ten goede.
6. Welke verpleegafdelingen worden gesloten?
Door beter te plannen hoeft er vanaf 7 april in de weekenden in Hoogeveen en Stadskanaal
minder verplegend personeel klaar te staan. Hierdoor kunnen we twee afdelingen in het
weekend sluiten. Het gaat hier om afdeling C/D in het Refaja en de achtste etage in het
Bethesda. Doordeweeks worden op deze afdelingen de chirurgische en orthopedische
patiënten opgenomen. In het weekend kunnen deze afdelingen gesloten worden, omdat de
patiënten dan weer naar huis zijn.
Bethesda: weekendsluiting van 35 bedden
Refaja: weekendsluiting van 32 bedden
7. Wat betekent de verschuiving van ingrepen voor de patiënt en zijn familie?
De patiënt (en zijn familie) zal voor de genoemde operaties niet terecht kunnen op de
dichtstbijzijnde ziekenhuislocatie. De poliklinische bezoeken voor en na de operatie worden
op alle locaties aangeboden. Dit betekent dat alleen voor de operatie extra gereisd moet
worden.
8. Op welke dagen wordt geopereerd?
Op alle drie ziekenhuislocaties van Treant wordt vijf dagen in de week geopereerd. In
Hoogeveen en Stadskanaal zullen operaties waarbij een langere opname wordt verwacht,
aan het begin van de week worden ingepland. De operaties die kunnen volstaan met een
dagopname zullen vaak gedaan worden aan het eind van de week.
Daarnaast worden in het weekend net als nu de spoedoperaties die geen uitstel dulden
gewoon geopereerd.
9. Wat gebeurt er met de patiënt die in het weekend nog niet naar huis kan?
Voor patiënten heeft de weekendsluiting in principe geen gevolgen. Als het herstel langer
duurt dan verwacht, dan zal een patiënt in principe naar een andere verpleegafdeling binnen
dezelfde ziekenhuislocatie worden overgeplaatst in het weekend.
10. Hoe zit het met de acute ingrepen?
Op de spoedeisende hulp worden patiënten opgevangen, beoordeeld en wordt de eerste
behandeling gestart. Afhankelijk van de diagnose wordt bepaald of er een operatie nodig is
en op welke termijn. Daarnaast wordt gekeken op welke locatie de patiënt het beste (of het
snelste) geopereerd kan worden.

11. Wat betekent de weekendsluiting voor medewerkers?
Door de weekendsluiting hebben we 13,8 fte verpleegkundigen minder nodig. Er wordt
niemand gedwongen ontslagen. Onder de betreffende medewerkers wordt een
belangstellingsregistratie gehouden, zodat zij kunnen aangeven waar ze graag willen werken.
Door andere besparingsprojecten komt het totaal aan te reduceren fte’s op 93.
12. Wat betekent de weekendsluiting voor het Bethesda?
In het Bethesda wordt het beddenhuis door deze nieuwe manier van werken anders
ingericht. De achtste etage is vanaf 1 april ingericht voor de patiënten van orthopedie,
chirurgie , KNO, plastische chirurgie en dagbehandeling. Op de vierde etage wordt
cardiologie en MDL samengevoegd. De zesde etage is voor longgeneeskunde en oncologie.
13. Wat levert dit op?
Door de weekendsluiting van de verpleegafdelingen kan Treant per jaar ongeveer 800.000
euro bezuinigen. Dit is nog exclusief kosten voor schoonmaak, maaltijden, medicatie,
energie etc. Deze besparing is hard nodig om uit de rode cijfers te komen. Treant moet in
2018 15 miljoen euro besparen.

