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hulp nodig, maar het ziekenhuis heeft een lange wachtlijst

niet uit tot mei, echt niet’
St Jansdal
betreurt
situatie,
maar ‘er is
schaarste’
Ziekenhuis St Jansdal
betreurt de situatie
rondom de wachtlijst
bij de revalidatiearts.
,,Er is sprake van
schaarste. Niet alleen
in St Jansdal, ook landelijk. Voor alle patiënten, maar zeker
voor de categorie pijnpatiënten, is het heel
erg om zo lang te
moeten wachten op
hulp’’, meldt woordvoerster Anneke Plette. ,,Patiënten hebben
recht op zorg. Als een
ziekenhuis niet in
staat is om deze zorg
te leveren dan kan de
patiënt via zijn zorgverzekeraar om bemiddeling vragen.
Het is de verantwoordelijkheid van de verzekeraar om voor verzekerden voldoende
zorg in te kopen.’’ Volgens Jan Buis heeft
de verzekeraar gekeken naar de situatie.
,,Die zegt: voor Elly is
alleen behandeling in
Harderwijk een optie; ze kan niet met
de ambulance worden vervoerd, ze kan
nog niet vijf minuten
lang plat liggen. Het
is aan het ziekenhuis
om patiënten voorrang te geven.’’

Elly en Jan Buis proberen snel hulp te krijgen.
Intussen tilt Jan zijn
vrouw het hele huis
door omdat ze door de
reuma niet meer kan lopen. Een tillift is geen
optie. foto Ruben
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Schipper

Tekort aan revalidatieartsen al jaren een probleem
door Henry van der Wal
HARDERWIJK. Patiënten zoals
Elly Buis zijn het slachtoffer
van een al vele jaren bestaand tekort aan revalidatieartsen. De meest recente cijfers zijn van oktober 2015,
toen er 27 onvervulde vacatures waren. Ofwel 4,9 vacatures per 100 revalidatieartsen.

De situatie is de laatste jaren
wel verbeterd. In 2010 waren
er nog bijna 11 vacatures per
100 voor revalidatieartsen.
Dat grote tekort werd veroorzaakt doordat het Capaciteitsorgaan geen rekening had gehouden met vergrijzing als
oorzaak voor een toenemende vraag naar revalidatieartsen. Daarom waren er niet

voldoende opleidingsplaatsen. Dat is nu aangepast. Een
andere oorzaak van het tekort is het toenemend aantal
part-timers. Daardoor zijn er
meer artsen nodig om dezelfde hoeveelheid banen op te
vullen. Op de lijst van specialismen waaraan gebrek is,
neemt de revalidatiearts de
zevende plek in. Bovenaan

staat de specialist ouderengeneeskunde. Er zijn op elke
100 artsen bijna 12 vacatures
voor dit specialisme. Ook artsen voor verstandelijk gehandicapten en psychiaters zijn
moeilijk te vinden. Er waren
eind vorig jaar 287 onvervulde banen voor psychiaters.
Aan basisartsen is juist een
overschot. Eind vorig jaar

hadden 752 artsen een
WW-uitkering. Tweederde
van hen is basisarts. Het Capaciteitsorgaan zag hierin
aanleiding om de minister
van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap te adviseren het
aantal opleidingsplekken
voor de basisopleiding geneeskunde met tenminste
400 te verlagen.
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APELDOORN. Als boeren hun bedrijf willen vergroten, moeten zij
samen met omwonenden en andere betrokkenen uit de omgeving bepalen welke maatregelen
nodig zijn om te zorgen dat de
grotere stal geen overlast veroorzaakt. Pas als de boer er met de
buurt niet uitkomt, moeten regels van de provincie Gelderland
gaan gelden. Die regels zijn daarom echt bedoeld als stok achter
de deur.
Dat is het advies van de Provin-

ciale Raad voor Omgevingsbeleid
(PRO) aan de provincie Gelderland. De PRO komt met deze suggestie nu de provincie werkt aan
nieuwe regels voor de zogeheten
intensieve veehouderij.
Wel is het volgens de PRO de
vraag of bewoners evenveel weten als de boer. De provincie zou
het speelveld eerlijker kunnen
maken door onafhankelijke deskundigen paraat te houden in dergelijke discussies, zegt de PRO.
Nu krijgen boeren strakke

maximum-afmetingen mee voor
hun bedrijf. Daar wil de provincie losser mee omgaan, door in
overleg met mensen uit de omgeving te bepalen hoe groot een intensieve veehouderij kan zijn.
Wel is het volgens de PRO verstandig om in de gaten te houden
of door dit lossere beleid boeren
die erg groot willen worden uit
andere delen van het land naar
Gelderland komen. Dan gaat het
vooral om boeren uit Noord-Brabant.

