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Geachte Griffier van de Gemeente Woerden, heer Geldrop, 

Wij, de Samenwerkende Ouderenbonden Woerden (SOBW) hebben geparticipeerd in de 
Clientenraadvergadering van 26 maart jl. van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. 
Ter discussie staat de gedeeltelijke continuïteit van het Ziekenhuis in zijn huidige vorm. Deze 
ontwikkelingen betreffen het verdwijnen van specialismen naar het Antonius Ziekenhuis Leidsche 
Rijn. 
Grote omliggende Ziekenhuizen hebben samenwerking gezocht met Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. 
Vaak ingegeven door zorgverzekeraars die uit zijn op extra specialisatie. Dit leidt in de regio 
Woerden tot grote onzekerheden met betrekking tot hun primaire zorg van de bewoners bij 
operaties en aanpalende zorg. 
De Cliëntenraad kan zich niet duidelijk uitspreken over de gevolgen vanwege gebrek aan echte 
informatie van het Ziekenhuis Bestuur. Een lid van de Raad van Toezicht heeft zich over de 
financiën van Zuwe Hofpoort ziekenhuis positief uitgelaten. 

In concrete maakt de SOBW zich zorgen over de continuïteit van de belangrijke rol die net Zuwe 
Hofpoortziekenhuis vervult met betrekking tot de totale zorg. En niet alleen om de zorg maar ook 
om de werkgelegenheid binnen de gemeente Woerden. 
Wij vermoeden dat een goed functionerend en financieel gezond ziekenhuis wordt opgeofferd om 
het financiële gat van een ander te moeten dichten. Dit verdient de bevolking van Woerden en 
omstreken niet. 
Wij, als SOBW protesteren dan ook tegen de opheffing van vele specialismen en kapitaal 
vernietiging van kennis en werkgelegenheid 

Wij verzoeken u als gezamenlijke politiek van de gemeente Woerden zich te weer te stenen tegen 
dit voornemen tot een fusie*. 
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