
 

Uden, 11 juni 2022 

 

Beste minister Kuipers, beste Ernst 

Tot onze grote spijt vernamen we uw besluit om de opleiding tot ziekenhuisarts niet te bekostigen. 
Voor collega’s in Bernhoven een onbegrijpelijk besluit gezien de goede ervaringen die wij hebben 
met de inzet van onze ziekenhuisartsen. Waarbij wij zien dat in een vergrijzende samenleving de 
inzet van de ziekenhuisarts bijdraagt aan betere kwaliteit van zorg. 

Uw besluit blijkt mede ingegeven door het budgettaire kader van de beschikbaarheidsbijdragen 
alsmede dat er onvoldoende ontwikkeling en versteviging van deze beroepsgroep binnen de 
medische specialistisch zorglandschap is. Dit ondanks de eerdere overwegend positieve resultaten 
aangetoond in de effectevaluatie van 2018. Dit waren nog geen harde cijfers daar de evaluatie 
noodgedwongen op (te) kleine aantallen was gebaseerd. Deze positieve ervaringen werden ook 
onderschreven door de NFU, FMS en NVZ. 

De ziekenhuisarts is verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg in samenspraak met alle 
specialismen die bij de patiënt van de behandeling betrokken zijn. Het medisch profiel van de 
ziekenhuisarts is ontstaan naar analogie van de functie hospitalist in de Verenigde Staten. Ook  
binnen Bernhoven ervaren wij als medisch specialisten de voordelen van de ziekenhuisarts. 

Door de trends als vergrijzing en multi-morbiditeit is er behoefte aan een meer integrale benadering 
van nieuw opgenomen patiënten; een holistische blik om alle problemen te bekijken en polyfarmacie 
goed te adresseren. Een orgaan gerichte indeling van het hoofdbehandelaarschap past niet goed bij 
de huidige kwetsbare oudere patiënt. De ervaren specialist verricht steeds minder basiszorg, laat 
staan dat hij oog kan hebben voor de multiproblematiek die onze vergrijzende bevolking steeds meer 
heeft. Multiproblematiek buiten zijn/haar eigen specialisme. Juist door de steeds verder gaande sub-
specialisering verliezen ze de generalistische kennis en competenties. 

In ons regionaal ziekenhuis is gemiddeld 60% van onze opgenomen patiënten ouder dan 70 jaar 
(bijna 30% is ouder dan 80 jaar), dit maakt dat er vaak sprake is van multimorbiditeit bij de klinisch 
opgenomen patiënt. Hierbij is de ziekenhuisartsen op onze AOA (en 's nachts in het gehele 
beddenhuis) een welkome generalist met regie in de zorg tussen de specialisten en de persoon die 
het totaal beeld van de patiënt in het oog houdt. 

Wij maken ons daarom ernstig zorgen over de ontstane problematiek ten aanzien van de financiering 
van de opleidingsplaatsen ziekenhuisgeneeskunde en de reële kans dat deze opleiding stopt. Door 
het kleine aantal van de huidige groep ziekenhuisartsen zal deze groep dan ook niet meer in staat zijn 
om zich verder te ontwikkelen en te verstevigen binnen het medisch specialistisch zorglandschap. De 
SEH-artsenknmg hebben hier ook langere tijd voor nodig gehad. 

Met de ontwikkelingen van de ouder wordende patiënt met multimorbiditeit in het achterhoofd, is 
de ziekenhuisarts hèt antwoord op deze ontwikkeling. Het afbouwen van de opleidingsplaatsen is 
niet reëel in een maatschappij die vergrijst. Vanuit het perspectief van de patiënt kan en mag dit niet 
gebeuren. 

Zou het zo kunnen zijn dat deze opleiding niet toegevoegd kan worden daar andere specialistische 
opleidingen geen plaats willen maken? Dit zodat alles toch blijft passen binnen de huidige 
budgettaire kader van de beschikbaarheidsbijdragen.  



Wij vragen u hier te kiezen voor het belang van de patiënt met multimorbiditeit. Zij zijn gebaat bij de 
aanwezigheid van ziekenhuisartsen in het ziekenhuis. Focus op een meer holistische blik naar de 
patiënt in plaats van en/of naast een specialistische blik. Wij vragen u de generalist naast de 
(super)specialist op te leiden, door de opleiding tot ziekenhuisarts op te nemen in de 
beschikbaarheidsbijdragen. Wij vragen u dan ook om samen met het veld, NVZ en NFU, de 
verzekeraars en de VVZG de handen ineenslaan om de voortgang van de opleiding 
ziekenhuisgeneeskunde veilig te stellen in het belang van onze zorg in de nabije toekomst. 

Wij nodigen u van harte uit om in de praktijk te ervaren hoe de ziekenhuisartsen in Bernhoven een 
volwaardig specialisme zijn. In een bezoek aan Bernhoven gaat u dan in gesprek met onze 
specialisten, ziekenhuisartsen en patiënten over de noodzaak van de ziekenhuisarts voor de kwaliteit 
van zorg. 

Hopend op een reactie uwerzijds, verblijf ik. 

Met vriendelijke groet, 

Simone Gielen-Wijffels 
Medisch directeur Bernhoven 
Anesthesioloog-Intensivist n.p. 


