
 

 
 

 

 
Open brief 

Aan de huisartsen in het verzorgingsgebied van ‘De Sionsberg’ 

 

 

 

Dokkum, 21 mei 2012. 

 

 

Geachte dames en heren huisartsen en artsen in opleiding, 

 

Dr. M.J. Elzinga, huisarts te Ternaard was degene die in 1946 met het idee op de proppen 

kwam, om een ziekenhuis te stichten in Noordoost Friesland. 

In juni 1956 is ‘De Sionsberg’ geopend, een ziekenhuis waar de bevolking nog steeds 

trots op mag en kan zijn !!! 

Bij het 50 jarig bestaan van ‘De Sionsberg’ is er een gedenkboek uitgegeven: ‘De 

Sionsberg, monument van geloof, hoop en liefde’. 

 

Nu geboortezorg uit ‘De Sionsberg’ dreigt te verdwijnen, ben ik als verontrust burger 

bevreemd, dat u als arts met een aan het ziekenhuis nauw verbonden huisartsenpraktijk 

geen signaal afgeeft naar uw patiënten, politiek, inspectie, media en pers. 

 

Dankzij de aanwezigheid van ‘De Sionsberg’ is mijn ongeboren kind met een spoed 

keizersnee in ‘De Sionsberg’ geboren. 

Bij het breken van de vliezen was er ontlasting in het vruchtwater en een uitgezakte 

navelstreng maakte een natuurlijke bevalling onmogelijk. 

Dankzij de goede bereikbaarheid van ons ziekenhuis, was het voor mijn man en onze drie 

dochtertjes( toen 4, 2 en 1 jaar oud) haalbaar, om met ondersteuning van familie de 

kinderen snel op te vangen en vervoer naar ‘De Sionsberg’ te garanderen. Ik heb geboft 

met onze vier kinderen. 

Ik wens een dergelijke spoedeisende behandeling niemand toe en maak mij boos dat dit 

anno 2012 wel de realiteit dreigt te worden. Hierbij mogen aanrij tijden van maar liefst 

45 minuten als toelaatbaar gehanteerd worden, terwijl bij een reistijd van meer dan 20 

minuten een aanzienlijk hogere sterfte kans aanwezig is. Waanzin… !!! 

 

U, als huisartsen in de regio en in Dokkum, met een prachtige praktijk naast ‘De 

Sionsberg’, beschikt over een super samenwerking door korte lijntjes met specialisten. 

U hebt de mogelijkheid om ‘artsen in opleiding’ zo'n unieke plek als aankomend huisarts 

te bieden, naast en in ons ziekenhuis ‘De Sionsberg’. 

In dit ziekenhuis gaat niet alleen geboorte zorg verloren, maar ook kindergeneeskunde, 

aldus Mevr. D. Monissen van de zorgverzekeraar De Friesland-Achmea. 

De 24/7 zorg is straks niet meer nodig en de ‘op handen zijnde fusie’ is hiermee onzeker, 

de afbrokkeling van ons ziekenhuis ‘De Sionsberg’ lijkt begonnen. 

‘Friesland Voorop’ is nu ‘Friesland Achterop’. 

 

Noordoost Friesland is een krimp regio, jonge mensen trekken weg door gebrek aan 

werkgelegenheid. 

Door het wegvallen van onze grootste werkgever ‘De Sionsberg’ in de regio, wordt het 

platteland van Noordoost Friesland verschraald. 

Geen toekomst voor jonge gezinnen, geen werkgelegenheid, geen goede zorg binnen 

geringe afstand, geen 1ste en 2de lijns bevallingen, dus ook geen thuisbevallingen meer. 



Het recht van iedere vrouw volgens de Europese wetgeving is de keus om thuis 

te mogen bevallen. 
 

Waar blijft uw stem.... waarom horen wij niets van u als artsen in onze regio...? 
Waarom geeft u geen signaal af...., waarom lijkt het of u de kop in het zand 
steekt...? 

 
Ik ben diep verontwaardigd en boos over deze gang van zaken en roep u 

op zich te beraden om de bevolking van Noordoost Friesland te steunen in 
woord en met daadkracht. Neem b.v. gezamenlijk actie naar De Friesland-
Achmea en naar het IGZ. 

 
De actiegroep 'Red de Sionsberg' heeft u eerder benaderd, zij hebben al eerder de wens 

geuit: Laat uw stem als gezamenlijke artsen of als individu horen. Een serieus gesprek 

met deze oprechte mensen zou niet misplaatst zijn. Zij vertegenwoordigen een groot deel 

van de bevolking in Noordoost Friesland: In december: 5.000 betogers en 22.000 

handtekeningen!  

Hun strijd is: Het tot de laatste snik toe volharden in hun oprechte bedoelingen. 
 

RED DE SIONSBERG, HARD NODIG !!! 
 
Voor meer informatie verwijs ik u graag naar de actiegroep Red De Sionsberg. 

 

Contactpersoon: 

Taeke Visser 

tel: 0519 - 294336 

e-mail: t.visser05@knid.nl 

 

 

Een verontruste burger 

 

Met vriendelijke groet; 

 

Renske van der Kooi 

De Zwaan 98 

9101 XH Dokkum 
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