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Martini Ziekenhuis breidt 
capaciteit uit, UMCG heeft juist 
lege bedden 

 

  

Het Martini Ziekenhuis Groningen breidt uit met tientallen bedden en 

behandelkamers, drie operatiekamers en een extra MRI- en CT-scan. 

Dat terwijl het UMCG wegens personeelstekort juist lege bedden heeft. 

Het Martini Ziekenhuis is de afgelopen drie jaar met meer dan 11 procent 

gegroeid. Dat komt doordat het UMCG veel basiszorg afstoot, maar ook 

door groei van het aantal oudere patiënten. En huisartsen verwijzen vaker 

naar het Martini. 
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De groei gaat komende jaren flink door, verwacht bestuursvoorzitter Hans 

Feenstra. ,,Het is niet dat we zo graag meer mensen het ziekenhuis in 

willen. We maken juist veel afspraken met huisartsen om zo veel mogelijk 

ziekenhuisopnames te voorkomen.’’ Zo kunnen patiënten met 

hartproblemen na digitaal contact met de specialist in het ziekenhuis vaak 

bij de huisarts blijven. ,,Daarin zijn we als Martini Ziekenhuis 

vooruitstrevend, en dat erkennen de zorgverzekeraars ook. Maar ondanks 

al die initiatieven blijft het ziekenhuis snel groeien.’’ 

Nieuwe operatiekamers 

Het Martini is begonnen met de bouw van drie kleine operatiekamers, 

bovenop de vijftien ok’s die het ziekenhuis al heeft. Het worden ‘light-

versies’ van operatiekamers, die naast het huidige operatiecentrum komen. 

In de drie light-ok’s worden kleinere chirurgische en gynaecologische 

ingrepen gedaan waar niet per se een volledig toegeruste grote ok voor 

nodig is. ,,Dat schept weer ruimte in de andere operatiekamers’’, zegt 

Feenstra. 

ADVERTENTIE 
Learn more 

  
  

De duurste investering is uitbreiding van het aantal bedden. Het ziekenhuis 

heeft nu 560 bedden. Er moeten zeker twintig tot dertig 

(eenpersoons)kamers bijkomen, deels in het huidige gebouw maar mogelijk 

ook door bij te bouwen. Een andere uitbreiding is een verbouwing van de 

spoedeisende hulp. Die heeft nu zestien behandelkamers en dat worden er 

drieëntwintig. Een vierde investering is de aanschaf van een derde MRI-

scan en derde CT-scan. Daarvoor moet ook verbouwd worden, want het 

zijn grote, zware apparaten die speciale ruimtes nodig hebben. 
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We investeren al jaren in goed geschoold en 

gemotiveerd personeel en dat lijkt vruchten af 

te werpen 
Feenstra kan nog geen exacte bedragen noemen maar de investeringen 

kosten miljoenen euro’s. Dat kan het ziekenhuis vooralsnog uit zijn eigen 

vermogen betalen. Het heeft ook genoeg personeel en geen langdurig 

openstaande vacatures. ,,We investeren al jaren in goed geschoold en 

gemotiveerd personeel en dat lijkt vruchten af te werpen.’’ De 

zorgverzekeraars hebben voor een groot deel meerjarige contracten en 

erkennen volgens Feenstra dat het Martini plek moet hebben voor extra 

patiënten. 

De Doktersdienst Groningen heeft de huisartsenpost vorig jaar verplaatst 

van het centrum van de stad naar het Martini, waar de nieuwe post aan de 

spoedhulp is vastgebouwd. De groei van het aantal patiënten begon al 

voordat die post opende, maar zorgt de komende tijd wel voor extra groei. 

Juist leegstand in UMCG 

Als gevolg van het personeelstekort staan al maanden bedden, 

operatiekamers en intensive care-plekken juist leeg in het UMCG. Van de 

891 bedden in het Universitair Medisch Centrum Groningen staan er 90 

leeg. Van de 26 operatiekamers worden er vier al langere tijd en zeker tot 

eind dit jaar niet gebruikt. Voor niet-urgente behandelingen ontstaan 

daardoor langere wachttijden. 

Het UMCG sluist operaties en andere behandelingen die niet per se in het 

academisch ziekenhuis hoeven door naar andere ziekenhuizen in de regio. 

,,Dankzij grote inspanningen van ons personeel lukt het de noodzakelijke 

zorg te blijven verlenen’’, zegt een woordvoerder. Huisartsen merken dat 
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patiënten die jarenlang in het academisch ziekenhuis behandeld werden, er 

tot hun ergernis vaak niet meer terecht kunnen. 

Tekort aan personeel 

Niet alleen het UMCG maar alle universitaire ziekenhuizen in Nederland 

kampen met een personeelstekort en moeten scherper kiezen welke patiënt 

het meest urgent is. Het Erasmus MC in Rotterdam, de twee academische 

ziekenhuizen in Amsterdam, Nijmegen en Maastricht, ze hebben allemaal 

operatiekamers en bedden leeg staan door een tekort aan personeel. 

In de gewone ziekenhuizen in het Noorden valt het personeelstekort nog 

mee. Geen enkel algemeen ziekenhuis heeft operatiekamers of bedden 

leeg staan door personeelstekort. Ze kunnen veel patiënten daardoor 

overnemen. De meeste patiënten gaan dan naar het Martini. 

De ziekenhuizen in Drenthe, het nieuwe Ommelander Ziekenhuis in 

Scheemda en de klinieken in Friesland krijgen ook meer patiënten te 

verwerken. ,,Het is daardoor wel wat drukker, maar we kunnen het nog 

aan’’, zegt de woordvoerder van de Treant Zorggroep (Emmen, 

Stadskanaal, Hoogeveen). 

Het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda is deze zomer open gegaan en 

kampt met kinderziektes. Alleen al de parkeerplaats puilt uit. De 

huisartsenpost en daaraan gelieerde spoedhulp werken nog niet 

gestroomlijnd. Volgens de OZG-woordvoerder kan het ziekenhuis de drukte 

nog wel aan. ,,We hebben het wel drukker maar dat is niet echt 

representatief, door de verhuizing en zaken die daar uit voortvloeien.’’ 
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