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‘Martini’ heeft voorkeur Stadjer
MENNO HOEXUM

GRONINGEN Inwoners van de ge-
meente Groningen gaan liever
naar het Martini Ziekenhuis dan
het Universitair Medisch Centrum.

Het Martini Ziekenhuis noteerde vo-
rig jaar 35 procent van haar patiën-
ten met een adres in de gemeente
Groningen. Bij het UMCG lag dit per-
centage 14 procent lager. Hetzelfde
beeld geldt voor patiënten uit de
provincie Groningen. Opvallend is
het grote aantal patiënten elders uit
het land dat in het Universitair Me-
disch Centrum terechtkomt. Heeft
in het Martini Ziekenhuis 3 procent

van de patiënten deze herkomst, in
het UMCG komt 27 procent van de
patiënten niet uit Groningen en
Drenthe.

Beide ziekenhuizen tellen 1907
bedden voor patiënten die langdu-
rig dan wel in de dagverpleging een
medische behandeling ondergaan.
De cijfers zijn afkomstig van beide
ziekenhuizen en door het bureau
Onderzoek & Statistiek van de ge-
meente Groningen geïnterpreteerd
en van een toelichting voorzien. De
bedden in het UMCG waren vorig
jaar beter bezet (69 procent) dan in
het Martini Ziekenhuis (53 procent).

De onderzoekers zien een langja-
rige trend als het gaat om het aantal

UMCG trekt
opvallend veel
patiënten van
elders uit het land

dagen dat een patiënt in een zieken-
huisbed ligt. Deze ontwikkeling
wordt toegeschreven aan voort-
schrijding in de medische zorg en
techniek waardoor patiënten min-
der nachten in een ziekenhuis door-
brengen. Het aantal bedden in beide
ziekenhuizen is per duizend Stadjers
hoog omdat een groot verzorgings-

gebied, Noordoost Nederland, moet
worden bediend. Op de landelijke
lijst staat Groningen daarmee op de
derde plaats na universiteitsstad
Nijmegen en ’s-Hertogenbosch.

De afgelopen vijf jaar is het aantal
opnames voor beide ziekenhuizen
aanzienlijk gedaald. Het UMCG
schreef 2000 patiënten minder in,
bij het Martini Ziekenhuis was de da-
ling nog groter, van 33.000 in 2011
naar een kleine 26.000 in 2015. Op-
vallend is de daling van dagverple-
ging in het UMCG, terwijl het Marti-
ni Ziekenhuis juist een stijging in de
dagbehandeling noteerde.

De ontwikkelingen in de medi-
sche zorg in de beide stedelijke zie-

kenhuizen heeft het bureau Onder-
zoek & Statistiek van de gemeente
opgenomen in een totaalbeeld van
de volksgezondheid in de gemeente
Groningen tot en met vorig jaar. On-
derzocht is ook het aantal overleden
personen in de gemeente naar
doodsoorzaak. In 2015 kwam door
ziekte een einde aan het leven van
1284 Stadjers. Kanker is met 457
overleden inwoners koploper.

Onder de noemer niet natuurlijke
doodsoorzaken is het aantal zelf-
moorden gestegen. In een jaar tijd
nam het aantal zelfmoorden toe van
22 naar 36. Een lichte daling zien de
onderzoekers in het aantal dodelijke
verkeersongevallen.


