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T erwijl ik dit schrijf is de regio
Noordoost-Fryslân in rouw
gedompeld. Zorggroep Pasa-

na, waaronder het ziekenhuis van
Dokkum De Sionsberg, stevent af op
een faillissement. Het lijkt allemaal
onomkeerbaar. Veel mensen raakt
dit ophanden zijnde faillissement di-
rect doordat ze werken voor de Zorg-
groep Pasana. Geen salaris tijdens de
kerstdagen en onzekerheid over de
toekomst.

Het is te vroeg om te schrijven of
het anders had gekund. Toch blijft
het gevoel dat er achter de schermen
wel degelijk regie is gevoerd. Schaal-
vergroting bij de andere ziekenhui-
zen lijkt een betere investering dan
investeren in een klein ziekenhuis in
de regio. Hebben de mensen in hun
eigen regio dan geen recht op zorg?

Vanuit ons vak zien wij ook dat de
vier grootste zorgverzekeraars, Ach-
mea (waaronder De Friesland), VGZ,
CZ en Menzis de beste zorginkoop
kunnen doen op schaalgrootte. Zij
zijn de grootste en kunnen deze
macht gebruiken in de onderhande-
ling. Is deze prijssturing ook voor u
als consument het beste?Wij denken
van niet. Er wordt steeds minder re-
kening gehouden met u als consu-
ment. Wat wilt u? Is deze vraag ooit
aan u gesteld door de verzekeraar?
Hoe kunnen we samen meer uit de
zorg halen?

Wij willen niet machteloos toekij-
ken. Om deze reden hebben wij ons
gecommitteerd aan www.beterdicht-
bij.nl. Dit is een ziektekostenverze-
kering ontstaan vanuit de behoefte
van veertig kleine Samenwerkende
Algemene Ziekenhuizen. Ook Dok-
kum valt hieronder. De verzekering
is er vanwege het belang van deze
kleine ziekenhuizen. Vanwege deze
unieke samenwerking tussen verze-
keraars en ziekenhuizen wordt er
weer naar u geluisterd. Het actieco-
mite Red De Sionsberg en de voorzitter
van de medische staf in persoon van
Jan Leendert Brouwer zien ook dat
Beterdichtbij echt het verschilmaakt

voor ons ziekenhuis. Zij bevelen dit
dan ook van harte bij u aan.

Beterdichtbij heeft zich uitgespro-
ken voor zorg in de eigen regio. Het
regionale ziekenhuis staat hierbij
centraal. Want hier krijgt de patiënt
zorg in de geborgenheid van de eigen
herkenbare omgeving. ‘Minsken dy’t
jo fertrouwe’.

Maar hoe werkt dit dan? De verze-
keraar heeft in de polisvoorwaarden
bepaald dat u zelf de keuzeheeft naar

welk ziekenhuis u gaat. U wordt niet
gedwongen om naar bijvoorbeeld
Drachten te gaan. Daarnaast betaalt
u geen eigen risico voor een aantal
behandelingen wanneer u deze laat
uitvoeren in Dokkum.

Omdat ook deze verzekeraar af-
hankelijk is van de steun van de be-
volking en het ziekenhuis zie je weer
een gezond evenwicht tussen alle be-
langen en niet alleen die van de ver-
zekeraar. Steun ons ziekenhuis,
steun de medische staf en laat door
over te stappen zien dat u in tegen-
stelling tot de huidige verzekeraar
wel gelooft in een toekomst voor De
Sionsberg.

Jaap Jongsma is financieel advi-
seur bij bureau Rentmeester
Financieel Advies in Damwâld,
www.verantwoordadvies.nl
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