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Patiënt aan zet bij Sionsberg

VAN ONZE PROVINCIEREDACTIE

DOKKUM Sionsberg breekt met het
verleden. ‘Telezorg’ voor hartpati-
enten en slimme diagnostiek kan
meer patiënten een onnodige gang
naar de specialist besparen.

Bestuurder en cardioloog Igor Tu-
levski noemt het de nieuwste voor-
beelden van de ,,zinnige en zuinige
zorg’’ die het Dokkumer medisch
centrum sinds de herstart van Sions-
berg in 2015 probeert te ontvouwen.
,,Wij passen ons zorgaanbod aan op
de vraag van patiënten, in plaats van
andersom.’’

Het is een wereld van verschil met
de ‘oude’ Sionsberg, waar deze krant
donderdag nog eens over berichtte.
Dit wilde een compleet ziekenhuis
blijven maar zag desondanks patiën-
ten vertrekken naar Leeuwarden en
Drachten. Het faillissement in 2014
was onvermijdelijk, oordeelde de
minister, die forse kritiek had op het

optreden van de toenmalige, en dus
niet de huidige Sionsberg-top.

De nieuwe Sionsberg bewandelt
een heel andere route, schetst Tu-
levski, vanaf 2015 een van de nieuwe
eigenaren. Zorg die in Dokkum kan
worden verleend moet daar blijven
of terugkeren, maar alleen zolang de
regionale bevolking er behoefte aan
heeft. ,,We hebben hier de infra-
structuur om kijkoperaties en kleine
chirurgische ingrepen te doen.’’

Daarnaast werkt Sionsberg aan
een plan voor de invoer van (beperk-
te) spoedzorg, maar wel op een ma-
nier waarbij patiënten niet onnodig
worden doorverwezen naar een spe-
cialist in een ziekenboeg ver weg.
Tulevski geeft hier meer uitleg over
op de informatieavond over de zorg
in Noordoost-Friesland, komende
dinsdag in Dokkum.

,,Dat wat we spoedzorg noemen is
in de praktijk vaak niet levensbe-
dreigend. Door hier in Dokkum
slimmer te diagnosticeren, kunnen

we ervoor zorgen dat de patiënt op
elk moment op de juiste plek is.’’

Hij noemt een voorbeeld van een
oude vrouw die zich na een val met
heuppijn bij een van de huisartsen
in Sionsberg meldt. Die kan direct
een foto maken en bellend of online
overleg voeren met een specialist in
een ander Fries ziekenhuis. ,,Als er
echt spoed is, gaat de vrouw daar als-
nog heen. Anders helpen wij haar in
Dokkum met medicatie en wordt er
een afspraak gemaakt. Zo maak je
niet-planbare zorg planbaar en
voorkom je elders wachtlijsten bij de
spoedeisende hulp.’’

Dit jaar bovendien krijgen Friese

hartpatiënten vanuit Dokkum de
beschikking over telezorg, waarbij
een bezoek aan het ziekenhuis vaak
helemaal niet meer nodig is. In 2016
richtte Tulevski binnen Sionsberg
een landelijk callcenter op gebrui-
kers van de eigen app Hartwacht. Ge-
bruikers van de app hebben toegang
tot medisch advies van verpleeg-
kundigen, die in Dokkum onder lei-
ding van een cardioloog continu pa-
raat staan. Het gebruik wordt vanaf
dit jaar door zorgverzekeraar De
Friesland vergoed. ,,Mede daarom
willen we uitbreiden van 200 ge-
bruikers nu naar 2000 eind dit jaar.’’

De grofweg 30 arbeidsplaatsen
waar Sionsberg in 2015 mee begon
zijn er nu meer dan 100 geworden,
het aantal doorverwezen patiënten
ligt alweer op het niveau van voor
het bankroet.

,,Ik zie het niet zozeer als groei’’,
zegt Tulevski. ,,Dit zijn patiënten die
weg waren gegaan, maar nu weer bij
ons terugkeren.’’

Huisartsen
verwijzen weer
door naar
‘Dokkum’

Sionsberg wil alleen nog zorg bieden waar de bevolking in en rond Dokkum echt behoefte aan heeft. FOTO MARCEL VAN KAMMEN


