
 

Rondvraag zorgelijke ontwikkelingen Careyn    22.06.2017 

Inleiding 

In juli 2016 is door de Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) een zwarte lijst van 150 

verpleegtehuizen opgesteld. Op deze lijst stond ook de Careyn groep. Op 20 september 2016 is de 

Woerdense raad middels een raadsinformatiebrief (16R.00569) door het college geïnformeerd 

middels een reactie van Careyn op de vermelding van Careyn op de zwarte lijst van de inspectie. 

Op 20 december 2016 is de Woerdense raad wederom middels een raadsinformatiebrief (16R.00794) 

geïnformeerd over de stand van zaken bij Careyn na rapportage van de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg. Careyn levert in Woerden o.a. zorg in het Waterschapshuis in Kamerik en in 

Weddensteyn in Woerden, waarbij mn. de zorgkwaliteit in het Waterschapshuis door de Inspectie als 

te laag werd beoordeeld. 

Begin juni 2017 is het jaarverslag Careyn 2016 gepubliceerd. Hierin lezen wij een aantal zaken: 

“Het resultaat ontwikkelde zich in 2016 op totaalniveau slechter dan begroot en sluit op € 4,5 mln. 

negatief. Ter vergelijking: dit bedroeg in 2015 € 3,2 miljoen negatief”. Dit terwijl een klein positief 

resultaat voor 2016 begroot was. 

Verder lezen we: “Indien de inspectie-bevindingen naar het oordeel van de IGZ later in 2017 nog 

negatief zouden zijn en/of eventuele discussies over de feitelijke levering van intramurale zorg alsnog 

zouden leiden tot substantiële financiële gevolgen over 2016, dan zou één of meerdere van deze 

kwesties de financiële positie van Careyn later in 2017 substantieel kunnen aantasten. Dit kan 

mogelijke gevolgen hebben voor het dan niet kunnen naleven van het ING-bankconvenant en 

opeisbaarheid van bankkredieten veroorzaken of het zou op aanwijzing van de inspectie het niet 

kunnen voortzetten van de levering van (delen van) de zorg kunnen veroorzaken. Deze kwesties 

zouden in dat geval kunnen leiden tot discontinuïteit van Careyn. De cijfers over het eerste kwartaal 

van 2017 laten een zorgelijk beeld zien.” 

Ook wordt in de tekst van het jaarverslag gesproken over een “reddingsplan” wat niet de indruk wekt 

dat zaken gesmeerd lopen bij Careyn. 

In de Rib van 20 december 2016 sluit het college af met de tekst: “Het college heeft nog niet 

vanzelfsprekend het vertrouwen dat het Careyn nu wel lukt om zaken op orde te krijgen immers 

Careyn was al eerder bezig met een verbeterprogramma nadat Inspectie tekortkomingen had 

geconstateerd. Ruim voordat de door de Inspectie gegeven periode van 9 maanden voorbij is, zal het 

college daarom opnieuw in gesprek gaan met Careyn om de vinger aan de pols te houden. Dan zal 

ook afgesproken worden dat Careyn de gemeente actief en tijdig informeert zodat nieuwe 

bevindingen van Inspectie niet via de media vernomen hoeven worden”.  

 

De fractie van VVD Woerden heeft hier over een aantal vragen aan het college: 

1. Welke zorginstellingen vallen er in de gemeente Woerden onder de Careyngroep? 



2. Hoeveel inwoners van de gemeente Woerden maken gebruik van zorgverlening door de 

Careyngroep? 

3. Hoeveel werknemers werken er bij zorginstellingen van de Careyngroep in de gemeente 

Woerden? 

4. Wat vindt het college van de ontwikkelingen binnen Careyn gezien de beoordeling van de 

Inspectie van de Gezondheidszorg uit 2016 en de jaarcijfers 2016 met de daarin gemaakte 

winstwaarschuwing voor 2017? 

5. In de Rib van 20 december jl. geeft het college aan de vinger aan de pols te houden met 

betrekking tot de ontwikkelingen bij Careyn. Op welke momenten is er contact geweest 

tussen het college en Careyn en waaruit bestond inhoudelijk dat contact? Zijn er afspraken 

gemaakt, zo ja, welke? 

6. Ziet het college in het beeld bij Careyn overeenkomsten met situaties die vooraf gingen aan 

besluitvorming over het Hofpoort ziekenhuis, de Spoedeisende Hulp en de Huisartsenpost? 

Waarom wel/niet? 

7. Welke inspanning kan en wil het college van Woerden leveren voor de inwoners van 

Woerden die afhankelijk zijn van de zorg van de Careyngroep? 

8. Hoe wil het college de raad van Woerden op de hoogte houden van de ontwikkelingen bij 

Careyn?  

 

Reem Bakker 

VVD Woerden 


