Verslag Dorpsraad Ravenstein
Verslag van de openbare vergadering van Dorpsraad Ravenstein
Datum

:

19 februari 2013

Aanvang

:

20.00 uur

Locatie

:

Raadhuis, St. Luciastraat 2 te Ravenstein

Leden dorpsraad

:

P. v/d
:
Maas (voorzitter), G. Harbers, W. Kuijpers, K. Sutherland en
J. v/d Waarden

Adviseurs

:

W. van Hoogstraten

Belangstellenden

:

ongeveer
:
80 personen

Notuliste Dorspraad

:

L. van
:
der Voet

Genodigden

:

mevr. M. van Zoom, dr. J.M.H. Tigchelaar

Afwezig (m.k.)

:

H. :Cornelissen, P. Spanjers, T. van Hooff, C. van Erp

1.

Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom in het bijzonder mevrouw Van Zoom. De heer
Tigchelaar sluit iets later aan. Het publiek wordt uitgenodigd om tijdens de presentatie van
mevrouw Van Zoom vragen te stellen.

2.

Vaststellen van de agenda
In verband met deze themabijeenkomst zullen de mededelingen en andere formele stukken
in de volgende vergadering aan de orde komen. De agenda wordt vastgesteld.

3.

Vaststellen verslag van 6 november 2012
Het verslag van 6 november 2012 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Informatie over de verhuizing van ziekenhuis Bernhoven. Wat blijft er in Oss, hoe gaat
het nieuwe ziekenhuis werken. Presentatie door mevr. M. van Zoom van ziekenhuis
Bernhoven.
Mevrouw Van Zoom stelt zichzelf voor. Zij is projectmanager nieuwbouw ziekenhuis
Bernhoven en vanaf het allereerste begin (2005) betrokken bij dit project. Aan de hand van
een powerpointpresentatie geeft zij onder andere weer hoe het project sinds 2005 is
verlopen en waarom uiteindelijk is gekozen voor de locatie Uden-Noord. Voor de
presentatie verwijzen wij u naar de link op de website van de dorpsraad. Hieronder zijn de
vragen/antwoorden weergegeven die vanuit het publiek zijn gekomen:
V:

Hoe is het openbaar vervoer naar het nieuwe ziekenhuis geregeld voor de Ravensteinse
bewoners? De busverbindingen naar Uden zijn op dit moment namelijk slecht geregeld.
Vraagsteller is er voorstander van bij de openbaar vervoerders goede busverbindingen
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af te dwingen.
A:

Hierover is al acht jaren overleg met gemeente/provincie om de openbare vervoerders
ertoe te bewegen dit te verbeteren. Dit heeft dus de volle aandacht. Zowel de patiënten
als het ziekenhuis hebben er belang bij dat dit goed wordt geregeld. Er is overigens
enige beweging bij de busondernemingen te bespeuren.
Mevr. Van Zoom stelt voor dit na de presentatie verder te bespreken.

V:

Indien het ziekenhuis niet goed bereikbaar is met het openbaar vervoer, loop je kans
dat patiënten naar een ander ziekenhuis gaan. Wordt daar niet voor gevreesd?

A:

De bereikbaarheid via openbaar vervoer heeft –zoals al eerder aangegeven - de volle
aandacht. Voor het vervoer per auto zijn er overigens genoeg parkeerplaatsen
gecreëerd voor het nieuwe ziekenhuis.

V:

Kan er een traumahelicopter landen?

A:

Er is geen speciaal platform voor een traumahelicopter. Het aantal traumagevallen dat
binnen wordt gebracht is namelijk minimaal. Bovendien is er genoeg ruimte om te
landen rondom het ziekenhuis en is de vliegbasis Volkel in de buurt.

V:

Wat blijft er over in het oude ziekenhuis in Oss en Veghel?

A:

Zowel in Oss als in Veghel wordt een polidiagnostisch centrum (PDC) en eenvoudige
behandelingen gerealiseerd. In Oss zullen alle specialismen aanwezig zijn, behalve
gynaecologie. In Oss komt ook radiodiagnostiek (foto’s maken) en functieonderzoeken.
Ook de mogelijkheid tot bloedprikken blijft. Het PDC wordt op 1 mei geopend, omdat
dat eerst nog verbouwd moet worden.
Het ziekenhuisterrein is verkocht aan Brabant Wonen met het concept “zorg-wonenwelzijn”. Dit wordt gehuisvest in een zorgcentrum, maar dat centrum moet nog
gebouwd worden (realisatie 2015). Er wordt een tijdelijke voorziening getroffen in poli 2
en poli 3 waar de patiënten voorlopig worden ontvangen.

V:

Hoe is de geriatrie geregeld in het nieuwe ziekenhuis?

A:

In Oss komt er een geriatrische dagbehandeling. In Uden komt een geriatrisch
dagcentrum. Er wordt binnenkort een derde geriater aangetrokken Verder komen er
t.z.t. geriatrische dagcentrum maar dat staat nog in de kinderschoenen.

V:

Welke specialisaties heeft ziekenhuis Bernhoven?

A.:

Het ziekenhuis zal in elk geval een basisziekenhuis zijn. In ontwikkeling zijn maagdarm-lever behandelingen (darmscreening is een speerpunt). Een ander speerpunt is de
geriatrie en nog enkele overige specialisaties.

V:

Zowel in Oss als Veghel is er een hartafdeling. Wat is het aanbod in het nieuwe
ziekenhuis?

A:

In Uden kan een hartkatheterisatie plaatsvinden, maar dit is geen universitair,
academisch ziekenhuis. Dus zal worden doorverwezen naar Eindhoven. De
samenwerking met ziekenhuis Eindhoven wordt dan ook in stand gehouden.

V:

Zorghotel: welke consequenties heeft dit zorghotel voor de revalidatieafdeling De
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Wellen in Oss? Kan patiënten straks kiezen uit Oss, Uden of Veghel?
A:

Met Brabant Zorg moet dit nog verder uitgediept worden wat dit betekent voor
revalidatiepatiënten.

V:

Wachtlijsten, zijn er veranderingen op dat gebied?

A:

Dit is niet gekoppeld aan een nieuw ziekenhuis. Het terug laten lopen van de
wachtlijsten heeft al langer de aandacht.

V:

Service van de apotheek. Als een patiënt naar huis gaat krijgt hij/zij dan de medicijnen
mee? En hoe is dat geregeld in het weekend?

A:

Patiënten kunnen overdag terecht bij de politheek van het ziekenhuis. Deze is 24 uur
per dag/7 dagen per week geopend; ’s avonds is dit de dienstapotheek.

V:

Als de patiënt uit het ziekenhuis ontslagen wordt en hij/zij heeft nieuwe medicijnen
nodig. Worden die medicijnen dan verstrekt door de apotheek van het ziekenhuis?

A:

Hierover kan geen duidelijkheid worden gegeven.

De voorzitter bedankt mevrouw Van Zoom voor haar uiteenzetting en beantwoording van
de vragen.
5.

Informatie over de huisartsenpost door dr. Tigchelaar .
Presentatie door dr. Tigchelaar over de huisartsenpost. Dr. Tigchelaar is inmiddels 15 jaar
huisarts. Zijn huidige praktijk is gevestigd in het gezondheidscentrum aan de Schaafdries.
Tevens is hij voorzitter van de huisartsenpost HOV, die één telefooncentrale heeft en drie
verschillende locaties. Het is nu zo geregeld, dat wanneer iemand in het weekend een arts
nodig heeft, diegene naar de huisartsenpost belt voor een afspraak. De huisartsenpost geeft
aan de hulpvraag een spoedcodering en vervolgens wordt er een afspraak gemaakt voor
een huisartsenpost. Voor Ravenstein is dat Oss.
De huisartsenpost blijft - ook na de opening van het nieuwe ziekenhuis – in Oss gevestigd.
De eerste hulppost in Oss verdwijnt. Als een patiënt in de toekomst naar de huisartsenpost
belt, zal er eerst worden bepaald naar welke huisartsenpost de patiënt wordt doorverwezen.
Er vindt een zogeheten ‘triage’ plaats, d.w.z. dat patiënten bij de huisartsenpost ook in
categorieën worden beoordeeld en verdeeld: een medisch advies geven, een huisarts nodig,
een (acute) ziekenhuisbehandeling nodig. Het triagesysteem heeft tot doel om de
patiëntenstroom naar de eerste hulp wat beter te beheersen. Het is dan ook raadzaam en
allen tijde eerst een telefonische afspraak te maken. De verwachting is dat de helft van de
patiëntenstroom richting Oss gaat en de helft richting Uden. In Uden meldt men zich bij
een centrale balie, met avond-, nacht- en weekenddiensturen. De huisartsen hebben daar
praktijk van 8.00-17.00 uur. De dienst wordt daarna overgenomen door de huisartsenpost.
Aan de balie vindt ook een triage plaats door een doktersassistente/verpleegkundige. In
Uden kunnen patiënten naar de triagekamer worden doorverwezen, met een daar
dienstdoende doktersassistente of verpleegkundige van de eerste hulp. Daar worden de
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klachten beoordeeld, kan er een advies volgen of een doorverwijzing naar de eerste hulp.
Daarna kan de patiënt naar huis met een eventueel recept voor de apotheek.
De samenwerking tussen huisartsenpost en ziekenhuis in Uden zal nog vorm moeten
krijgen. Er zal minder afstand zijn tussen huisarts en ziekenhuis.
De huisartsenpost in Uden is vanaf zaterdag 30 maart om 8.00 uur geopend, in Veghel van
8.00 uur-17.00 uur.
V:

Waarom is deze huisartsenpost alleen voor Uden en niet voor Nijmegen?

A:

Dit heeft met de geografische grenzen (de Maas) te maken. Maar wanneer een patiënt
in Nijmegen in behandeling is en hij/zij komt met klachten als gevolg van deze
behandeling bij de huisartsenpost, dan is de afspraak dat die patiënt door de assistente
naar de huisartsenpost in Nijmegen wordt doorverwezen.

De voorzitter bedankt de heer Tigchelaar voor zijn toelichting.
6.

Rondvraag
V:

Komt er een open dag in het nieuwe ziekenhuis?

A:

Dit is niet mogelijk door drukte van de verhuizing. Wel worden er misschien in de derde
week van april rondleidingen worden verzorgd.

V:

Deze vraag gaat niet over het ziekenhuis, maar gaat over het verwijderen van de haag
bij de Laagstraat in Deursen. Wanneer wordt deze haag weggehaald?

A:

Vraagsteller wordt verwezen naar de wijkschouw van aanstaande zaterdag om 10.00 uur
in Deursen. De gebiedsbeheerder is daarbij aanwezig en kan daarover aangesproken
worden.

7.

Sluiting
De voorzitter richt nogmaals een woord van dank aan mevr. Van Zoom en dr. Tigchelaar en
sluit om 21.30 uur de vergadering.

Bovenstaand verslag wordt vastgesteld tijdens de vergadering van 12 maart 2013
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