DE AFDELING

Het groeit en bloeit in Drenthe
In 2009 was het nog behelpen in de regio: MDL-artsen waren er niet
te vinden. De regionale ziekenhuizen in Drenthe trokken toen uit nood
Duitse MDL-artsen aan. Nu is de situatie 180 graden gedraaid: jonge
artsen uit de Randstad trekken enthousiast naar de veengebieden.
Volop ontwikkelingskansen
In de ziekenhuizen van de Treant Zorggroep
– het Scheper Ziekenhuis in Emmen, het
Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen en het
Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal – staat
een jong, enthousiast, energiek en ambi
tieus MDLteam klaar voor circa 350.000
bewoners in de regio. Hier kunnen de artsen
zich volop ontwikkelen.

Video Capsule Endoscopie (VCE).”
Er zijn ook twee verpleegkundig specia
listen werkzaam op de afdeling. MDLarts
Marleen de Vree vat het nog eens samen:
“Het is hier net een onontgonnen veenge
bied. We hebben nog alle ruimte om op alle
mogelijke manieren ons aandachtsgebied
uit te oefenen.”

Volwaardige MDL-vakgroep
“Zowel in de breedte als in de diepte”, licht
MDLarts Arjan Visscher toe. Voor hem was
dat een van de redenen om na zijn studie in
Amsterdam recentelijk naar de regio te ver
trekken. Voor MDLarts Marius Munneke
geldt hetzelfde, ook hij kwam onlangs uit de
Randstad. “Door de grootte van het adheren
tiegebied is hier een flink aanbod aan
patiënten met een grote variatie aan patho
logie. Iedereen in ons team heeft de moge
lijkheden om veel van die problematiek te
analyseren en te behandelen: van endo
echo’s en ERCP’s tot hepatologie met fibro
scans, Dubbel Ballon Enteroscopie (DBE) en

Na de fusie van de drie regionale zieken
huizen in 2014 heeft de vakgroep MDL van
de Treant Zorggroep zich significant uitge
breid. Marleen: “We hebben nu een team
van acht, voornamelijk jonge, MDLartsen
en na de zomer komt er nog een negende
bij. Daarmee hebben we nu op bijna elk
MDLdeelgebied specialistische zorg, waar
mee we ons tot een volwaardige MDLgroep
aan het ontwikkelen zijn. Zo richt Arjan bin
nenkort een motiliteitscentrum op, dat zich
richt op functionele MDLziekten, IBS en
motiliteitsproblemen van het maagdarm
kanaal. Dat hadden we nog niet, en we zijn

er heel blij mee.” Jürgen Fritsch en Lotte ten
Heggeler vullen aan: “MDLoncologie en
hepatologie zijn tevens onze topklinische
zwaartepunten in de regio. Op het gebied
van oncologie en IBD hebben we bovendien
een nauw samenwerkingsverband met het
Universitair Medisch Centrum Groningen
(UMCG).”

Ambitieus
Ook organisatorisch zijn er in de afgelopen
jaren grote slagen gemaakt. Marleen de
Vree: “Vanaf januari 2020 is alle complexe
en klinische MDLzorg naar het Scheper
Ziekenhuis in Emmen gegaan; op de andere
twee locaties leveren we dagzorg. We roule
ren nu tussen de locaties. Als team overleg
gen we veel, lopen makkelijk bij elkaar naar
binnen en lunchen samen, dus de lijntjes
zijn heel kort. Onze pater familias, Jürgen,
is de (Duitse) MDLarts van het eerste uur.
Omdat hij zo ervaren is, hebben we hem
altijd achter de hand bij procedures die
wij, als jonge artsen, nog wat minder vaak
hebben uitgevoerd.” Ten Heggeler: “Onze
kracht? We zijn een collegiaal team, ambi
tieus en volop in ontwikkeling.” Visscher
vult vrolijk aan: “Daarom zeggen we ook
wel: het groeit en bloeit in Drenthe.”

MDL-team Treant
Zorggroep
(vlnr): Arjan Visscher,
John Poels, Ilona Dam
(verpleegkundig specialist), Marius Munneke,
Lotte ten Heggeler,
Jurgen Fritsch, Marleen
de Vree, Wilko Haanstra,
David Janik.
Niet op de foto:
Marion van Waveren
(verpleegkundig
specialist).
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