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Onderwerp: 

Toekomstplannen Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en St Antonius Ziekenhuis en betrokkenheid raad en college. 

Kennisnemen van: 

De stand van zaken van de uitvoering van de motie ('betrokkenheid van raad en college bij fusieplannen 
Hofpoort/Antonius') van de gemeenteraad van 28 mei 2014. 

Inleiding: 

In de zorg is heel veel in beweging. De gemeente is bezig met de herinrichting van het sociale domein. In 
de gezondheidszorg is men bezig met concentreren en spreiden van zorg. Er is sprake van nieuwe 
opvattingen die resulteren in substitutie van tweede naar eerste lijn, er is sprake van krimp en er zijn 
technologische ontwikkelingen waarvan het einde nog niet in zicht is. Ook het zorgdomein wordt dus 
heringericht. En dat is van invloed op onze inwoners en ook op de gemeentelijke taken en 
verantwoordeli jkheden. 

Bij een belangrijke voorziening in onze gemeente zijn veranderingen aanstaande. 
De raad van bestuur van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en het St. Antonius Ziekenhuis zijn in gesprek over 
een plan voor goede en toegankelijke zorg in de regio dat hoogstwaarschijnlijk leidt tot een fusie. Redenen 
hiervoor zijn maatregelen van overheid, inspectie en zorgverzekeraars die kwalitatieve en kwantitatieve 
voorwaarden stellen waar een klein ziekenhuis niet of nauwelijks aan kan voldoen. Bovendien is er sprake 
van krimp, de zorgvraag is teruggelopen. 
Over de ontwikkelingen wordt ons college geregeld door de raad van bestuur geïnformeerd. De 
informatie die gegeven wordt is de op dat moment, in de -voorbereidende- fase van overleg en 
onderhandeling, maximaal beschikbare informatie. Immers er is nog niets besloten, het is een fase van 
overwegen en onderhandelen. Veel is nog onduidelijk. Vaak is de informatie die gegeven wordt 
vertrouwelijk van aard en is het niet in het belang van het fusieproces om met informatie naar buiten te 
komen. Naast ons college is ook uw raad op 20 mei jl op hoofdlijnen geïnformeerd. 

Tegelijkertijd is er binnen uw raad en bij de inwoners behoefte aan meer informatie. Van informatie die 
in de pers verschijnt is het niet zeker of deze correct en volledig is. 
Ook in de gemeenten in de regio is er ongerustheid over de toekomst van het ziekenhuis. En ook daar 
leeft het gevoel niet volledig geïnformeerd te zijn. 



Het college heeft de signalen over de geringe hoeveelheid informatie aan de regio neergelegd bij de raad 
van bestuur van Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Als reactie hierop heeft het ziekenhuis op 16 juni een 
informatiebijeenkomst voor de colleges van de gemeenten Oudewater, Montfoort, Stichtse Vecht, De 
Ronde Venen en Bodegraven-Reeuwijk georganiseerd. Daar is afgesproken dat de communicatie naar 
inwoners verbeterd zal worden en dat de gemeente daar over geraadpleegd wordt. 
De portefeuillehouders van deze gemeenten hebben een overleg gevoerd over de situatie van het 
ziekenhuis en de mogelijke consequenties van een fusie. De colleges hebben gezamenlijk een brief 
opgesteld aan de raad van bestuur van Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Ze roepen de bestuurder op zich meer 
te verplaatsen in de positie van de inwoners, beter te communiceren en via een vraag- en antwoordlijst 
op de website van het Hofpoort ziekenhuis antwoord te geven op de vragen die er leven. 

Kernboodschap: 

Middels een raadsbrede motie van 28 mei jl heeft de gemeenteraad een aantal verzoeken aan ons 
college gedaan. U leest hier wat de stand van zaken is van de acties op deze verzoeken: 

1. 'Door te gaan met alle inspanningen die het college binnen haar mogelijkheden ziet om 
zorgfuncties binnen het Hofpoort te houden met het oog op kwaliteit en bereikbaarheid 
van de zorg, crisisbeheersing en regiofunctie, waaronder: 
Als betrokkene, namens college en raad, de zienswijze in te dienen bij de NZa, conform de 
formele procedure van de NzA' 

Acties: 
l .a . Ons college gaat aan de raden van bestuur van Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en St. Antonius 

Ziekenhuis, in afschrift aan de Cliëntenraad en de ondernemingsraad, een brief schrijven met het verzoek 
alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om kwalitatieve zorg te blijven bieden met zo groot mogelijke 
bereikbaarheid. Gegeven de situatie van een klein ziekenhuis en gegeven de ontwikkelingen van 
concentratie en spreiding, zal ons college benadrukken dat het belang voor de inwoners van Woerden er 
vooral in gelegen is dat er een brede polikliniek blijft. Graag ziet het college ook dat dagbehandelingen 
zoveel mogelijk in Woerden kunnen plaatsvinden. Immers de loop naar het ziekenhuis bestaat voor 80% 
naar de polikliniek en naar dagbehandelingen. Liever heeft ons college dat ook klinische zorg mogelijk 
blijft. 
De brief wordt geschreven na het overleg met de portefeuillehouders in de regio. 

l .b. Ook brengt ons college bij de raden van bestuur van Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en St.Antonius 
Ziekenhuis het belang van Spoed Eisende Hulp (SEH) als belangrijk aandachtspunt in. Mocht duidelijk zijn 
dat de SEH op termijn niet houdbaar is vanwege de verplichte voorwaarden waaraan een klein ziekenhuis 
niet kan voldoen, dan zal ons college de inspanningen richten op snelle beschikbaarheid van acute hulp. 

I.e. Voor het eventueel verplaatsen van de Spoed Eisende Hulp (SEH) en de consequenties daarvan op de 
Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen zal de burgemeester aandacht vragen in het bestuur van 
de Veiligheidsregio. Ook is hierover contact tussen de burgemeester en de Directeur Publieke Gezondheid 
(DPG). Deze voert overleg over spoedzorg in het ROAZ, Regionaal Overleg Acute Zorg. 
Overigens is tijdens grootschalige incidenten het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis alleen een SEH waar de 
zelfverwijzers naartoe gaan. Specialistische zorg is al elders geconcentreerd en het merendeel van 
slachtoffers zullen dan gaan naar het UMC Utrecht (calamiteitenhospitaal). 

l .d . Met Zuwe Hofpoort Ziekenhuis is afgesproken dat de zienswijze van de gemeente, als stakeholder 
van het ziekenhuis, wordt meegenomen in de procedure van de Nederlands Zorgautoriteit, NZa. In de 
huidige fase is dat nog niet aan de orde. Het plan voor de fusie en de uitwerking daarvan is nog niet 
gereed. De medisch specialisten moeten hun advies nog geven over het conceptfusieplan. Daarna volgt 
het adviestraject waarin de gemeente een plaats krijgt. De gemeente zal de zienswijze formuleren zodra 



het fusieplan gereed is. 

2. 'Daarnaast toekomstgericht in te zetten op het uitbreiden van zorggerelateerde 
werkgelegenheid binnen en buiten het ziekenhuis en te onderzoeken of extra 
inspanningen van de gemeente nodig zijn om gezondheidszorg voor inwoners bereikbaar te 
houden' 

2.a. Ons college heeft niet de mogelijkheid zich in te zetten op zorggerelateerde werkgelegenheid binnen 
het ziekenhuis. De raad van bestuur van Zuwe Hofpoort Ziekenhuis heeft aangegeven niet alleen in te 
zetten op behoud van zoveel mogelijk kwalitatief goede zorg maar ook op behoud van personeel. Als een 
deel van de zorg verplaatst wordt, volgt in principe het personeel. De inspanningen zijn er op gericht (en 
de verwachting is) dat met natuurlijk verloop in de komende jaren (immers als het tot een fusiebesluit 
komt dan duurt de effectuering nog een aantal jaren) het verlies van banen - door grotere efficiency -
beperkt van aard is. Er komt een sociaal plan dat wordt afgestemd met de vakbonden. 

2.b. Ons college maakt zich zorgen over de werkgelegenheid in de gezondheidszorg. Een mogelijkheid die 
ons college ziet is het initiatief voor het instellen van een mobiliteitspool met werkgevers en 
werknemersorganisaties, om werknemers in de zorg die door veranderingen in het zorglandschap van 
Woerden hun baan verliezen, te kunnen herplaatsen. 
Verder heeft ons college plannen voor een tafel Hervorming Langdurige Zorg, strategisch overleg met 
Achmea en de aanbieders van langdurige zorg, AWBZ, en W M O waar ook de werkgelegenheid een aspect 
van overleg is. 
Een initiatief dat mogelijk werkgelegenheid zal opleveren is Woerden Zorg(t) Anders (WZA). 
Dit is een initiatief van een groep Woerdense ondernemers die een innovatief concept ter verbetering van 
de zorgverlening en tegelijk een forse kostenverlaging wil realiseren. Het doel is om te komen tot een 
Diagnose-, Preventie- en Informatiecentrum. De klant krijgt een onafhankelijke diagnose en een 
onafhankelijk advies over de voor zijn situatie beste behandelopties en behandellocaties. Het ministerie 
van VWS heeft WZA als één van de vijf in Nederland een pilotstatus toegekend. 
Er zijn financiers nodig voor de uitvoering van dit concept; de gemeente heeft, onder voorwaarden van co
financiering, een bijdrage toegezegd. Ook de provincie Utrecht ondersteunt het initiatief. 
Ons college heeft contacten met zorgverzekeraars, academische ziekenhuizen, huisartsen en specialisten 
over de uitwerking. Ons college heeft over WZA eind juni een volgende gesprek met Zuwe Hofpoort 
Ziekenhuis. 

2.c. Op de bereikbaarheid van de zorg zal ons college anticiperen, voor zover dat binnen de beïnvloeding 
ligt, zodra de plannen en de effectuering daarvan concreter zijn geworden. De verwachting is dat de 
polikliniek blijft. Artsen die tot op heden alleen spreekuur hielden in het St. Antonius Ziekenhuis zullen 
naar verwachting in de toekomst ook werkzaam zijn in de brede polikliniek in Woerden. 
Als het beddenhuis verplaatst wordt zal ons college onderzoeken of de mogelijkheden voor openbaar of 
ander vervoer toereikend zijn en wat er eventueel aanvullend nodig is. Mogelijk kan er lokaal vervoer 
georganiseerd worden rond bezoektijden in de vorm van een pendeldienst waarbij vrijwilligers worden 
ingezet. 

Vervolg: 

Er is veel in beweging en er is ook nog veel onduidelijk. Het college gaat door met de genoemde acties en 
zal de raad hierover informeren. 

Over een functie die in het gebouw van het ziekenhuis wordt uitgeoefend, het Regionaal Psychiatrisch 
Centrum van Altrecht, is geen informatie opgenomen in deze raadsinformatiebrief. Daarover is in maart 
een raadsinformatiebrief verschenen en een raadsinformatiebijeenkomst geweest. Het college zal de raad 



ook hierover op de hoogte houden. 
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