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Ziekenhuizen verliezen slag om Dokkum
ANALYSE

Voor MCL en Nij
Smellinghe is
geen rol wegge-
legd bij de ‘door-
start’ van Sions-
berg. Het betekent
gezichtsverlies
voor een aantal
topmensen in de
Friese zorg.

HANS WILLEMS

Er moeten nog wat hobbels
worden genomen, maar het
lijkt erop dat Noordoost-
Friesland de zoveelste zorg-

crisis in deze eeuw overleeft. Sions-
berg kan weer een aantal jaren ver-
der. Maar niet alle partijen komen
zonder kleerscheuren uit de strijd.

Even het geheugen opfrissen. Na
het faillissement van ziekenhuis De
Sionsberg (toen nog met lidwoord)
eind 2014 traden drie partijen aan
om gezamenlijk een nieuw concept
neer te zetten in Dokkum. Voor de
poliklinische zorg waren dat DC Kli-
nieken van zorgondernemer Loek
Winter en Cardiologie Centra Neder-
land van cardioloog Igor Tulevski.
Deze twee partijen van buiten Fries-
land kregen een kans omdat MCL en
Nij Smellinghe elkaar bestreden.

Dritte im Bunde was ZuidOostZorg
van bestuurder Anke Huizenga, ge-
roemd om de kwaliteit van de oude-
renzorg die ze bestiert in Zuidoost-
Friesland. Al snel vertoonden zich
haarscheurtjes in dit trio, dat van De
Friesland Zorgverzekeraar (DFZ)
voor vijf jaar financiële zekerheid
had gekregen. Het anderhalvelijns-
centrum dat DFZ naar analogie van
Sûnenz in Drachten voor ogen
stond, kwam onvoldoende van de
grond. De huisartsen in de regio lie-
pen er niet warm voor.

De samenwerking tussen Huizen-
ga en het duo Winter/Tulevski

kwam niet echt van de grond. De po-
liklinische zorg, het duurste deel van
Sionsberg, groeide, terwijl de kos-
tenverlagende activiteiten van het
anderhalvelijnscentrum (voorlich-
ting en preventie) traag op gang
kwamen. De interactie bleef beperkt,
de concepten verschilden te veel.

Intussen was bij De Friesland Bert
van der Hoek als opvolger van Diana
Monissen aangetreden. Hij werd ge-
confronteerd met een ruzieachtige

sfeer rond Sionsberg en met het in
zijn ogen vreemde gegeven dat de
‘buurziekenhuizen’ MCL en Nij
Smellinghe in Dokkum waren afge-
troefd door Winter en Tulevski. Be-
middelingspogingen mislukten,
waarna DFZ in juli een opmerkelijk
besluit nam. Het vijfjarig contract
werd opgezegd. Met een nieuwe bie-
dingsronde moest een steviger fun-
dament worden gelegd voor een be-
ter doordacht en goedkoper zorg-
model. Dat het de zorgverzekeraar
op veel misnoegen kwam te staan,
nam Van der Hoek op de koop toe.

Het bleek het uitgelezen moment
voor MCL en Nij Smellinghe om on-
derling oud zeer te vergeten en geza-
menlijk aansluiting te zoeken bij
ZuidOostZorg, dat inmiddels in de
Kwadrantgroep al een extra partner

had. Door de overname van de oude-
renzorg van Pasana was de Kwa-
drantgroep een speler van belang
geworden in Noordoost. Kwadrant-
groep en Nij Smellinghe zaten al
eens met elkaar aan tafel bij de mis-
lukte fusie met het Antonius Zieken-
huis in Sneek. Met het MCL als sterk-
ste partner erbij zagen de vier brood
in een herstart van Sionsberg.

Het zorgkwartet heeft zijn hand
evenwel overspeeld. De afgelopen
weken werd het Van der Hoek steeds
duidelijker dat een breuk met Win-
ter-Tulevski DFZ en hemzelf duur
zou komen te staan. Een rechtszaak,
veel vertraging en nog meer boos-
heid in de regio vormden geen wen-
kend perspectief. Bovendien weiger-
den de medisch specialisten in Dok-
kum, voor een flink deel ook actief

in Leeuwarden en Drachten, om
Winter en Tulevski te laten vallen.

De Friesland gooit het daarom
over een andere boeg. Met Winter en
Tulevski werd een contract gesloten
om de poliklinische zorg drie jaar
voort te zetten, waarbij is afgespro-
ken de kosten beter in de hand te
houden. Met het Friese zorgkwartet
is DFZ in gesprek om het resterende
deel van zorg, het anderhalvelijns-
centrum dus, beter en effeciënter
vorm te geven. Voor de beide zie-
kenhuizen en de Kwadrantgroep is
dat nauwelijks interessant, voor
ZuidOostZorg betekent dat een
nieuwe gang naar de huisartsen, van
wie iedereen altijd zegt dat ze lei-
dend moeten zijn.

Over twee weken wordt duidelijk
of en hoe de vier hun verlies nemen.

Breuk met Winter
en Tulevski zou
verzekeraar duur
komen te staan

Voor de poliklinieken van Sionsberg is er nu weer drie jaar zekerheid. FOTO MARCEL VAN KAMMEN


