Saxenburgh Groep bruist
Nieuwe gebouwen, zorgvernieuwing, nauwere banden met huisartsen, uitbreiding samenwerking,
expertisecentrum dementie, preventie zorg. Daar gaat de Saxenburgh Groep voor. “Wij voelen ons
verantwoordelijk voor adequate zorg in deze mooie omgeving en willen de kwaliteit van leven hier
verbeteren.” Dat zegt Refik Kaplan, cardioloog en lid Raad van Bestuur.

De stappen voor nieuwbouw zijn gezet. Het nieuwe ziekenhuis, het gezondheidscentrum in
Coevorden en vervanging van Clara Feyoena Heem en Aleida Kramer krijgen in 2018 verder vorm.
Kaplan: “Wij gaan nòg intensiever samenwerken met de huisartsen. Wij willen de zorg voor de regio
behouden en verder verbeteren en overlap verminderen. Specialisten en huisartsen vragen nu vaak
hetzelfde onderzoek aan. Dat willen wij voorkomen. Door efficiënter te werken krijgen de mensen
sneller de maximale zorg.”
Medisch specialistische zorg krijgt volop aandacht. Bijwerkingen door medicatiewisselingen moeten
minderen, vindt Kaplan. Wie een ziektekostenpolis van Vitaal Vechtdal heeft, krijgt gegarandeerd
dezelfde medicatie. Door gebruikmaking van de kennis van huisartsen zal de toegangstijd voor de
oogarts drastisch verkorten. Er is geïnvesteerd in acute zorg. “Behandeling in het eerste uur kan
complicaties of sterfte voorkómen”. Er is een Open MRI. “Onderzoek van hartpatiënten kan nu ook
aldaar plaatsvinden. Daarmee zijn wij uniek in Nederland, zelfs Europa. Wij mogen trots zijn op ons
kennisniveau. Maar dat mag geen reden zijn om je niet verder te ontwikkelen als dokter en regio. Het
mooist zou zijn als we die gezamenlijkheid proberen te bevorderen. Een goede en ontwikkelde regio
met oog voor de gezondheid van al haar bewoners.”
De ouderen- en revalidatiezorg blijven zich ontwikkelen. Psychologen, specialisten
ouderengeneeskunde, geriaters en neurologen bundelen hun kennis in een expertisecentrum voor
dementie voor diagnostiek en behandeling. Inzet van de revalidatiearts bij de zorg na een ingreep of
bij chronische aandoeningen moet de zorg voor oudere patiënten verder verbeteren, evenals de
samenwerking met fysiotherapeuten, ook uit de regio. Doel is, dat je kwaliteit van leven beter wordt.
“Wij willen de zorg zo dicht mogelijk bij de mensen brengen, door nauwere samenwerking en
investering in onderzoek- en behandelmogelijkheden. Dat gaat verder dan alleen medisch
specialistische consulten. Door in te zetten op preventie willen wij de mensen hier een gezondere
leefstijl aanbieden, zodat ze hier letterlijk goed oud kunnen worden.”
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