
Gemeente Woerden 

Nederlandse Zorgautoriteit 
t.a.v. Raad van Bestuur 
dhr. drs. M.A. Ruys 
Postbus 3017 
3502 GA Utrecht 

Onderwerp: 

Fusieplannen Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 

kopie: Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 

Uw Kenmerk: 

Ons Kenmerk: 

u " 1 8 3 7 8 

14U. 18378 

Uw brief van: n.V.t. 
geregistreerd onder nr.: 

Doorkiesnummer/Behandeld door: 

0635113543 IA. de Leeuw 

gemeente 
WOERDEN 

Blekerijlaan 14 
3447 GR Woerden 
Postbus 45 
3440 A A Woerden 

Telefoon 14 0348 
Fax (0348) 42 4108 

1 stadhuis@woerden.nl 
www.woerden.nl 

BTW-nummer 
NL0017.21.860.B.02 
KvK-nummer 
50177214 
IBAN-nummer 
NL41BNGH0285009672 

Datum: 17 oktober 2014 

Verz. 
1 7 Ml 2014 

Geachte heer Ruys, 

In de gemeente Woerden is het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis gevestigd, een klein algemeen ziekenhuis met 
een groot adherentiegebied en met een breed aanbod van zorg. Een ziekenhuis dat een belangrijke 
basisvoorziening is in onze gemeente en de omliggende regio. Het ziekenhuis heeft vergevorderde 
fusieplannen met het St Antonius Ziekenhuis te Nieuwegein en Leidsche Rijn. De plannen voor 
samenwerking - en uiteindelijk fusie - zijn er al vanaf 2011 en ze zijn nog altijd niet concreet. We hebben 
begrepen dat die concreetheid aan het eind van deze maand te verwachten is. 

Zowel de aangekondigde fusieplannen als de traagheid en vooral de geringe transparantie van het proces 
zorgen voor grote onrust bij de lokale gemeenschap en dus ook bij de lokale politiek. Die onrust wordt 
vooral ingegeven door signalen dat het beddenhuis, de IC, de OK en daardoor de SEH (spoedeisende hulp) 
en de geboortekliniek waarschijnlijk gaan verdwijnen. Hierdoor wordt het gevoel van veiligheid bij onze 
inwoners ernstig aangetast. Die gevoelens nemen wij vanzelfsprekend zeer serieus. In dit verband vragen 
wij ons ook af in hoeverre samenwerking met andere ziekenhuizen in de directe omgeving van Woerden, 
die o.a. wel zouden kunnen leiden tot het in standhouden van de hierboven genoemde goed gewaardeerde 
functies, serieus zijn onderzocht. Daarnaast hebben wij ook vragen over de effecten van de overwogen 
fusie op de andere vestigingen in het gebouw, te weten de Woerdense vestiging van de Sint 
Maartenskliniek en het Woerdens Regionaal Psychiatrisch Centrum van Altrecht. 

Als gemeentebestuur hebben we de Raden van Bestuur van beide ziekenhuizen gevraagd ons regelmatig 
te informeren. Dat betreft echter altijd informatie achteraf; betrokkenheid aan de voorkant van het proces 
heeft helaas tot op heden niet plaatsgevonden. Het is voor ons als bestuurders zeer onbevredigend dat 
onze invloed beperkt lijkt. Pas als de fusieplannen concreet zijn en de Raden van Bestuur toestemming aan 
de NZa vragen, is er voor de gemeente als stakeholder gelegenheid om onze visie in de effectrapportage 
die het ziekenhuis maakt, op te laten nemen. 
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Wij vragen u om bij de fusietoets aandacht te besteden aan de terechte zorg van inwoners en bestuurders 
over het voortbestaan van deze basisvoorziening, die niet alleen voor Woerden maar ook voor de omgeving 
van groot belang is. 

In afwachting van uw antwoord, 
met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Woerden 
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