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. De redactie gaf mij twee dagen de tijd om op het 
stuk van Ernst Loendersloot te reageren: te kort 
voor een gedegen betoog, lang genoeg voor een 
aantal kanttekeningen . 

Opmerkingen vooraf 

- E.L. heeft gelijk: het is een jammerlijke ontwikkeling 
dat het abortusbeleid in onze regio in negatieve 
richting is omgebogen; 
een fusie zonder compromissen is ondenkbaar; 
E.L. schrijft zijn verhaal vanuit een deelbelang. Het 
aardige - en vervelende - van besturen is, dat ieder 
deelbelang moet worden afgewogen tegen andere 
belangen; 

- waarom noemt E.L. mij principeloos? Omdat ik 
bestuurder blijf als de verhoudingen niet toestaan 
het ook door mij gewenste abortusbeleid voort te 
zetten? Omdat ik niet had mogen instemmen met een 
besluit, waarmee zo goed als iedereen binnen het 
Wageningse ziekenhuis instemde? Hetdoet me den
ken aan het verwijt, dat je niet een benoemde burge
meester kunt zijn als je voor een gekozen burge
meester bent of dat je als progressief geen medisch 
specialist kunt worden omdat je voor matiging van 
inkomens bent. Overigens vind ik het personifiëren 
van bestuurbesluiten nooit zo erg gezond; 
het zou te ver voeren om op klei nere onj uistheden of 
op tendentieuze opmerkingen in het verhaal van E.L. 
zout te leggen. 

De feiten 

- over de noodzaak tot fusie bestond eenstemmig
heid. Besturen, medische staven, ondernemingsra
den, gemeenteraden en provinciale staten waren 
hiervan overtuigd; 

- defusiewas niet alleen nodig op financiële gronden, 
zoals E.L. stelt. De gezondheidszorg in de regio zou 
er in sterke mate bij gebaat zijn. Door de mogelijk
heid van het aantrekken van nog ontbrekende spe
cialisme (o.a . cardiologie en urologie) en door een 
betere dienstverlening na een fusie (voorbeeld: voor 
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de vier ziekenhuizen waren er vier kinderartsen; de 
kinderartsen vonden deze situatie niet langerverant
woord); 
provinciale en gemeentelijke besturen bemoeien 
zich niet (of mogen zich niet bemoeien?) met identi
teit en medisch-ethisch beleid. Het Wageningse zie
kenhuis heeft jarenlang vergeefs een beroep ge
daan op politieke steun van de provincie. De protes
ten van de staten na afloop zijn niet meer dan 
krokodillentranen . De VVD-wethouder gezondheid 
van Ede en de PvdA-wethouder dito van Wa
geningen, die als lid van een commissie van goede 
diensten met een 'compromisvoorstel' kwamen, 
stelden een oplossing voor met een bestuur waarin 
bestuursleden door de kerken zouden worden be
noemd! Dezecommissiesteldeook voorde bijbel als 
grondslag te nemen; 
het fusie-proces is zo open mogelijk afgewikkeld. 
Na de intentieverklaring van december 1 985werden 
werkgroepen ingesteld om de bouwstenen voor een 
fusiecontráct te leveren. In de werkgroep voor het 
medisch-ethisch beleid zat één van de Wageningse 
gynaecologen. Het toekomstige medisch-ethisch 
beleid was hem dus eerder bekend dan het bestuur. 
Overigens woonde deze gynaecoloog als advi
serend bestuurslid alle bestuursvergaderingen van 
het Wageningse ziekenhuis bij; 
tijdens de inspraakprocedure hebben alle gele
dingen zich uitgesproken vóór de fusie-overeen
komst, inclusief het medisch-ethisch beleid . Ook de 
medische staven waren zonder uitzondering en zon
der voorbehoud vóór; 
van de vier ziekenhuizen werd alleen in Wageningen 
abortus op sociale indicatie uitgevoerd. Van de 
andere hadden twee niet eens een abortus-vergun
ning aangevraagd, zodat daar zelfs abortus op 
medische indicatie verboden was; 
in de Gelderse Vallei gaf bij de laatste volkstelling 
bijna 80% van de bevolking aan tot een christelijke 
kerk te horen. Bij de laatste verkiezingen stemde 
60% op een christelijke partij; 
van de aanvragen voor abortus en KID kwam een 
aanzienlijk percentage van buiten onze gezond
heidsregio. Ongeveer 60 aanvragen kwamen wel uit 
de regio. Het aantal abortussen loopt de laatste 
jaren terug; 

- een aparte kliniek voor abortus voor deze orde van 
aantallen is geldverspilling. Dat gegeven is door het 
bestuur in de afweging betrokken. Overigens be
droeg de reserve van het Wageningse ziekenhuis 
slechts enkele tonnen . Het door E.L. genoemde kapi
taal van 3 miljoen gulden moet op een denk- of 
drukfout berusten. 
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De situatie 8 maanden na de fusie 

er is een bestuur dat nieuwe leden aantrekt op grond 
van hun bekwaamheid . Volgens de statuten moeten 
op dit moment 60% van de bestuursleden tot een 
christelijke kerk behoren. Als de samenstelling van 
de bevolking verande rt zal ook ditvoorschriftveran
dereni 
de nieuwe ziekenhuisorganisatie heeft cardiologen 
aangetrokken en urologen aangevraagd. Vele hon
derden pat iënten, die vroeger naar Arnhem of Nij
megen moesten gaan, worden nu in de eigen regio 
geholpen i 
overtijd-behandeling vindt plaats. In uitzon
deringsgevallen vindt, na ruggesproak met het be
stuur, abortus op sociale indicatie plaatsi 
er is een commissie, grotendeels bestaande uit ver
plegenden en artsen, die voorzetten moet geven 
voor de ontwikkeling van een medisch-ethisch be
leidi 
KID vindt plaats zonder beperkingen i 
de fusie is niet van invloed gebleken op het omgaan 
met euthanasie. 
Overigens heeft vóór de fusie de Interstaf aan de 
besturen laten weten, dat er geen aanleiding is voor 
de veronderstelling , dat in de vier ziekenhuizen door 
de artsen erg verschillend zou worden gedacht en 
gehandeld. 

Conclusies 

E.L. is voor een democratischer strucfuur bij 
ziekenhuisbesturen . Ik kan daar niet tegen zijn . Hij 
pleit voor een hoge gelde I ijke vergoeding, afspiege
ling van de bevolking en een goedkeuring van 
bestuursbesluiten door gemeenteraden of provin
ciale staten. Het eerste lijkt mij niet nodig, het tweede 
is in onze regio een feit (en leidt voorlopig tot een 
beleid dat E.L. en ik betreuren) en het derde lijkt mij 
volstrekt fout. Laat niet een gemeenteraad een zie
kenhuis besturen, de gemeente draagt ook geen 
financiële verantwoordelijkheid . 
Het rijk moet eisen kunnen stellen, bijvoorbeeld aan 
de bestuursvorm, aan de kwaliteit van de zorg, aan 
het pakket dat moet worden geleverd . Nu de verant
woordelijkheid voor het abortusbeleid door de wet 
uitdrukkelijk bij het bestuur is gelegd kan de conclu
sie nietanders zijn dan dat het parlement niet in ieder 
ziekenhuis abortus op sociale indicatie een noodza
kelijke voorziening vindti 
n'aar mijn mening moet in een ziekenhuisbestuur 
ruimte worden ingeruimd voor kwaliteitszetels voor 
vertegenwoordigers van bijvoorbeeld onderne-

mingsraad, van patiëntenverenigingen en misschien 
zelfs wel van medische staven, maar wie geeft de 
garantie dateen bestuur uiteindelijk vóór abortus op 
sociale indicatie is? Zal ook daar de identiteit van de 
meerderheid van de bevolking niet doorwerken? 
het fusieproces in de Gelderse Vallei is snel, open en 
zonder al te veel rimpels verlopen. Het kort geding 
van de Wageningse gynaecologen kwam pas toen 
het fusiecontract was getekend. Waarom zo laat, 
terwijl er geen geheimen waren over toekomstig 
beleid? Mijns inziens omdat men de fusie als nood
zakelijk zag en omdat men vond dat de pijn evenre 
dig verdeeld was ... 
als E.L. in zijn laatste alinea misprijzend stelt dat 'een 
ziekenhuisbestuur voor de aan het ziekenhuis ver
bonden specialisten schadelijke beslissingen (kan) 
nemen', komt voor mij de aap uit de mouw. Ik denk 
dan : gelukkig wel, het zou nog wel in sterkere mate 
mogen, want het belang van de specialisten is goed 
beschermd en het is maar één van de vele belangen 
die een ziekenhuisbestuur in zijn afwegingen moet 
betrekken . 




