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Ouderen dupe van Sionsberg
: Pleidooi voor ontvlechten

‘care’ en ‘cure’ bij Pasana

Dokkum | De ouderenzorg binnen
Pasana mag niet meegesleept wor-
den bij een eventueel faillissement
van ziekenhuis De Sionsberg in
Dokkum. De ouderenzorg is op zich
rendabel, stelt directeur Margreet
de Graaf van Zorgbelang Fryslân in
een reactie op de berichten van de
afgelopen dagen. Dat drie verzor-
gingshuizen de komende jaren
moeten sluiten is nog te voorko-
men, denkt De Graaf.

,,De reserves van de care-kant, de
ouderenzorg, hebben jarenlangde te-
korten van de cure-kant, het zieken-
huis, gedekt.Daardoor lopenzenu ja-
ren achter met investeringen die el-

ders wel gedaan zijn. Hier konden ze
simpelwegniet anticiperenopdever-
anderende situatie in de zorg, omdat
het geld ging naar de consolidatie
van het concern Pasana.”

Volgens De Graaf was de valkuil
dat De Sionsberg als ziekenhuis zo in
de publieke belangstelling stond, dat
het bestuur daar ook alle energie in
heeft gestoken. ,,Het is zaak de oude-
renzorg nu los te koppelen, want op
zichzelf is het rendabel.”

Voorgaande bestuurders
Hillebrandt Aardema van het CNV
weet niet of ontkoppeling de oplos-
sing is, maar wijst ook naar de voor-
gaande bestuurders bij Pasana. ,,Die
hadden gewoonmet hun vingers van
de gelden voor ouderenzorg af moe-
ten blijven.”

Bij Pasana of fusiepartner Nij

Smellinghe wilde men niet reageren
op berichten in de media dat zieken-
huis De Sionsberg op een faillisse-
ment afstevent. Ook Zorgverzeke-
raar De Friesland onthoudt zich van
commentaar.

De ChristenUnie-fractie in de
Tweede Kamer stelt bij monde van
Carla Dik-Faber vragen over de situ-
atie bij De Sionsberg aan minister
Edith Schippers van Volksgezond-
heid.

Personeel van De Talmahoeve in
Feanwâlden stoppen na drie dagen
voorlopig weer met de Facebook-ac-
tiepagina Red Talmahoeve Veenwou-
den. In een verklaring op de site zeg-
gen ze er niet op gerekend te hebben
dat er zo veel reacties zouden komen
(1600 in drie dagen) en dat ze hun
aandacht volledig willen richten op
de zorgbehoevenden.


