
Informatiebijeenkomsten Zorg voor de regio: 
u bent van harte welkom
We willen graag voor u de zorg in de regio beschikbaar houden,
de zorg anders inrichten en waar mogelijk verbeteren. Daarvoor
maakten Treant (Bethesda, Refaja en Scheper), maar ook 
Wilhelmina Ziekenhuis Assen en Ommelander Ziekenhuis 
Groningen samen met huisartsen en zorgverzekeraars een plan.
In februari presenteerden we het en besteedden journalisten er
aandacht aan. Misschien heeft u erover gelezen of gehoord.

Ook uw mening horen we graag!
De afgelopen periode spraken we met gemeenten, politiek,
Zorgbelang Drenthe en Zorgbelang Groningen. Maar ook met
vele organisaties in de zorg zoals de ambulancedienst. 
Ook uw mening horen we graag. Of wellicht heeft u vragen,
ideeën of zorgen. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een
van de informatiebijeenkomsten. 

U mag er op rekenen dat bij elke bijeenkomst een huisarts, 
ziekenhuisarts en ziekenhuisbestuurder aanwezig is.

Wilt u zich aanmelden?
Dat kan eenvoudig door het formulier in te vullen onderaan 
de homepage van de website www.zorgvoorregio.nl, met 
vermelding naar welke bijeenkomst u wilt komen. Of geef het
telefonisch door via 0528 28 67 45. Voor elke bijeenkomst zijn
50 plekken beschikbaar. 

We kijken uit naar uw komst!
Team Zorg voor de regio

Maandag 27 mei  19.00 - 20.30 uur
HOOGEVEEN De Krakeel (vh. Magneet), Grote Beer 20 

Dinsdag 28 mei  19.00 - 20.30 uur
HOOGEVEEN ’t Anker - Otto Zomerweg 1, Hollandscheveld

Het plan voor de ziekenhuiszorg in de regio
• De basiszorg blijft in alle ziekenhuizen van

Treant, Ommelander Ziekenhuis Groningen
en Wilhelmina Ziekenhuis Assen behouden. 
U kunt hier terecht voor poliklinische zorg,
diagnostiek en eenvoudige ingrepen zoals
heup- en knieoperaties.

• Ingewikkelde ziekenhuiszorg wordt gecon-
centreerd in Assen, Emmen en Scheemda.
Denkt u aan spoedopnames, acute operaties
en diagnoses met een hoge waarschijnlijkheid
van opname.

• Planbare zorg in Stadskanaal en Hoogeveen
wordt uitgebreid door uitbreiding en opzet
van expertisecentra. In Hoogeveen en Stads-
kanaal blijft 80% van het huidige zorgaanbod.
In plaats van de huidige Spoedeisende Hulp
komt er voor niet-levensbedreigende spoed-
vragen overdag én in de avond, doordeweeks
en in het weekend, een spoedpost in Hooge-
veen en Stadskanaal.

Wilt u meer informatie? 

www.zorgvoorregio.nl


