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van het Refajaziekenhuis te Stadskanaal 

Geachte heer Serbanescu-Keie, 

Op 10 januari ji. ontvingen wij uw vragen namens de SP-fractie over de toekomst van het Refaja-ziekenhuis 
in Stadskanaal. U uit daarin de zorgen van de fractie over het afslanken van het ziekenhuis in het licht van 
de kwaliteit van de zorg en de werkgelegenheid van het gebied. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

Vraag 1 
Deelt het college de mening van de SP dat het Refaja als volwaardig ziekenhuis, mét spoedeisende hulp en 
verloskunde, essentiële medische zorg levert, niet alleen voor Stadskanaal, maar voor de hele regio? 

Antwoord 
Ja, wij onderkennen het belang van een goede ziekenhuiszorg voor de leefbaarheid van de regio en 
ondersteunen de lijn van de gemeenten in Zuidoost Groningen voor behoud van een volwaardig ziekenhuis 
in Stadskanaal. Om die reden hebben wij contact gezocht met de betreffende gemeenten over waar wij hen 
kunnen ondersteunen. 

Vraag 2 
Deelt het College de mening van de SP dat, hoewel het onvermijdelijk is dat hoogcomplexe chirurgische 
ingrepen en bepaalde behandelmodaliteiten in competentiecentra moeten worden uitgevoerd, het verder 
verdwijnen van volwaardige regioziekenhuizen ongewenst is? 

Antwoord 
Zie ook het antwoord op de vorige vraag; een goed aanbod van ziekenhuiszorg in de regio is van belang 
voor de leefbaarheid van het gebied. 

Vraag 3 
Hoeveel banen schat het College in dat het Refaja-ziekenhuis de regio oplevert? //Is het College het met de 
SP eens, dat het ziekenhuis een natuurlijke positie als grote werkgever in de regio heeft? 
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Antwoord 
Wij hebben op dit moment geen recente gegevens over het aantal banen(direct en indirect) dat het Refaja 
de regio biedtV Wel is duidelijk dat het Refajaziekenhuis een belangrijke werkgever in de regio is. Daarbij 
zijn wij bewust dat de zorgsector in zijn algemeenheid een grote werkgever is in onze provincie. Dat 
gegeven wordt ook goed meegenomen in de gesprekken met zorgpartijen en gemeenten. 

Vraag 4 
Is het College voornemens om zich maximaal in te spannen om het Refaja-ziekenhuis voor de regio te 
behouden? 

Antwoord 
Naar aanleiding van de recente berichtgeving hebben wij contact gezocht met de gemeenten in Zuidoost 
Groningen over de ontwikkelingen met het Refaja-ziekenhuis om hen te ondersteunen bij de gesprekken 
over het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Stadskanaal. Wij zetten ons in voor een goede 
(ziekenhuisjzorg in de regio. Overigens is inmiddels bekend geworden dat Treant Zorgroep heeft besloten 
om spoedeisende hulp en verloskunde in het Refaja te laten blijven. Dit lijken gunstige berichten, maar wij 
blijven vinger aan de pols houden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 

^ Uit ons Jaarverslag van 2015 blijkt dat in dat jaar 615 medewerkers (= 426 FTE) in het Refaja in loondienst werkten 
(excl. medisch specialisten). 


