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De beste zorg. Gewoon in Twente. 
 

Ziekenhuizen MST en ZGT gaan intensiever samenwerken om specialistische  

zorg voor de regio te behouden en nog verder te verbeteren. 

 

Om de kwaliteit en bereikbaarheid van de medisch specialistische zorg voor patiënten verder te verbeteren 

en de beschikbaarheid van ziekenhuiszorg voor Twente zoveel mogelijk binnen de regio zeker te stellen, gaan 

MST en ZGT intensiever samenwerken.  

De beide ziekenhuisbesturen hebben samen met de bestuurders van de medisch specialisten en Menzis 

afgesproken om de medisch specialistische zorg de komende jaren gezamenlijk verder vorm te geven. 

Vakgroepen in de beide huizen gaan samen invulling geven aan verschillende vormen van samenwerking. 

Voor de patiënt betekent dit dat kwalitatief hoogwaardige zorg in Twente zoveel mogelijk beschikbaar blijft 

en men niet voor specialistische behandelingen buiten de regio hoeft te reizen. 

Ook nu al zijn er samenwerkingen tussen beide ziekenhuizen op dat vlak. Zo werken we bijvoorbeeld op het 

gebied van gynaecologie, cardiologie en urologie al samen. Er zijn afspraken gemaakt in welk ziekenhuis de 

patiënt het beste terecht kan voor zijn of haar specifieke behandeling.  

 

Inrichting van regiocentra 

 De samenwerking tussen beide ziekenhuizen wordt vanuit de zorg en het perspectief van de patiënt 

verder ingericht. Specialisten en zorgprofessionals beoordelen waar bundeling van expertise en 

concentratie op een fysieke locatie meerwaarde biedt voor de patiënt. 

 De samenwerking en (gedeeltelijke) fysieke concentratie van zorg kan leiden tot het vormen van 

regiocentra rondom een bepaald ziektebeeld.  

 Beide ziekenhuizen behouden hun eigen naam, identiteit en aansturing. MST en ZGT houden ook hun 

eigen acute zorg voor de inwoners uit omliggende gemeenten. 

 

Zorgvraag en aanbod in de regio 

De zorgvraag in Twente wordt steeds complexer en de vergrijzing neemt toe. Ook zien we dat het aantal 

mantelzorgers minder wordt, net als het aantal zorgverleners in onze regio. Beide ziekenhuizen hebben niet 

de schaalgrootte die nodig is om de huidige zorg te blijven aanbieden in Twente. Door intensievere 

samenwerking kunnen we Twentenaren de beste zorg blijven bieden die bovendien betaalbaar blijft. 

Samenwerking en concentratie biedt mogelijkheden om de kwaliteit te verhogen, te investeren in technologie 

en zorg en wetenschap met elkaar te verbinden. MST en ZGT hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

voor goede zorg in de regio. Samen zijn we in staat om het gehele pakket aan topzorg aan te blijven bieden en 

verder te ontwikkelen. De samenwerking met de UT en Saxion helpt daarbij om voorop te blijven lopen met 

innovaties.  
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In 2020 besloten beide ziekenhuizen al om gezamenlijk op te trekken in een nieuw digitaal patiëntendossier. 

Eind 2021 werken beide ziekenhuizen met dezelfde wijze van dossiervorming waardoor gegevens (met 

toestemming van de patiënt) tussen beide ziekenhuizen gedeeld kunnen worden en zorgprocessen naadloos 

op elkaar kunnen aansluiten. 

 

Samen voor de gezondheid van Twente 

De samenwerking tussen beide ziekenhuizen past binnen de Regiovisie ‘Twente Beter’ waarin Twentse zorg- 

en welzijnsorganisaties, 14 gemeenten, GGD en Menzis zich gezamenlijk hebben uitgesproken om te komen 

tot meer kwaliteit van leven voor de Twentenaar, door verdergaande samenwerking. Die samenwerking moet 

leiden tot een verschuiving van focus op ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. De samenwerking tussen 

MST en ZGT sluit aan op landelijke ontwikkelingen: zorg dichtbij als het kan, ver weg als het moet. Menzis is 

als grootste zorgverzekeraar van Twente nauw betrokken en staat ook achter intensieve samenwerking in de 

regio. 

 

 


