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Dag griffiers van Woerden en Oudewater, 

Bijgaand een brief die de minister vandaag aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. 
Die is voor veel raadsleden interessant. , 
Kan die gedeeld worden met de raadsleden? y? -, nJ* 

Alide de Leeuw 
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Aanwezig op maandag t /m donderdag 
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Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag 

De voorz i t ter van de Tweede Kamer 
der S ta ten-Generaa l 
Postbus 20018 
2500 EA Den Haag 

Bezoekadres: 
Rijnstraat 50 
2515 XP Den Haag 
T 070 340 79 11 
F 070 340 78 34 
www. rij ksoverheid. nl 

Ons kenmerk 
705582-131647-MC 

Datum 21 januar i 2015 
Betreft Commiss iebr ie f Tweede K a m e r inzake Aangeboden petitie Behoud het 
Hofpoort z iekenhuis door Comité Behoud het Hofpoort Ziekenhuis d .d. 11 november 
2014 

Uw kenmerk 
2014Z21927 

Bijlagen 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de datum 
en het kenmerk van deze 
brief. 

Geachte voorz i t ter , 

U heeft mij gevraagd te reageren op de petit ie die u heeft on tvangen van Comité 
Behoud het Hofpoort Z iekenhuis te Woerden . Eerder heb ik vanui t uw K a m e r 
v ragen ontvangen en beantwoord van de Kamer leden Leijten (SP) en Van Gerven 
(SP) over deze petit ie (Tweede Kamer , vergader jaar 2 0 1 4 - 2 0 1 5 , Aanhangse l 
463) . 

In de u i tgesproken tekst bij de petit ie worden drie gevolgen van marktwerk ing 
genoemd. In mi jn reactie zal ik daar nader op ingaan. 

In de eerste plaats wordt aandacht gevraagd of er wel vo ldoende part i jen 
geraadpleegd zi jn voordat het besluit genomen is om te fuseren. Dit is een terecht 
aandachtspunt en o m die reden is het vanaf 1 januar i 2014 verboden om in de 
zorgsector te f u s e r e n 1 , tenzi j de Neder landse Zorgautor i te i t (NZa) toes temming 
geeft. Deze verpl icht ing geldt ook voor al le fusies die bij inwerkingtreding van de 
wet nog niet afgerond waren. De toes temming van de NZa kan al leen gekregen 
worden indien zorgaanbieders van te vo ren , samen met alle be t rokkenen, goed 
nadenken over het nut en de risico's van een concentrat ie. De petit ie en de ruim 
14.500 ingezamelde handtekeningen onders t repen het belang dat bestuurders 
part i jen raadplegen voordat zi j beslui ten om wel of niet te fuseren. Op de websi te 
van Zuwe Hofpoor t 2 is te lezen dat part i jen z ich h iervan bewust zi jn en dat 
ondernemingsraden en cl iëntraden om adv ies is gevraagd en dat na afronding van 
dat proces de fusie wordt gemeld bij de N Z a . De NZa zal dan kunnen toetsen of de 
betrokken z iekenhuizen ondernemingsraden , c l iëntenraden en de medische staf 
hebben geraadp leegd , zoals de wet voorschr i j f t . 

Zorgaanbieders die door 50 personen of meer zorg laten verlenen moeten zich vooraf bij 
de NZa melden wanneer zij willen samengaan met een andere organisatie. 
2 http://www.zuwehofpoort.nl/over-ons/actueel/medische-staven-hofpoort-en-antonius-
qeven-positief-advies-over-fusievoorstel.htm?steID=2&itmID=16842 Pagina ï van 2 



In de tweede plaats wordt aandacht gevraagd voor de toenemende mark tmach t 
van z iekenhu izen als deze fuseren en het risico dat de pri jzen zul len st i jgen. Ook 
dit is een terecht aandachtspunt . Een fusie die voor tkomt uit overweg ingen van 
mark tmach t v ind ik niet wensel i jk . Fusies zouden niet moeten voor tkomen uit 
mach tsv raags tukken . De centra le v raag voor een aanb ieder is , hoe kan ik 
verantwoorde zorg leveren voor mi jn pat iënten en dit bedr i j fseconomisch rendabel 
vo rmgeven . Een samenwerk ing met een andere partij kan dan een mogel i jkheid 
zi jn of het afstoten van onrendabele zo rg , ook wel specia l iseren g e n o e m d , zi jn 
a l ternat ieven voor een fusie. In al le geval len - en ook in deze speci f ieke casus -
wordt een fusie getoetst op de gevo lgen voor de mededing ing door de Autor i te i t 
Consument en Markt (ACM) . In dit geva l is in 2013 op grond van de 
Mededing ingswet door de A C M de fusie beoordeeld en goedgekeurd . De 
toez ichthouder is daarmee van oordeel dat er vo ldoende concurrent ie overbl i j f t . 

In de derde plaats vraagt de spreker aandacht voor de bere ikbaarheid van de 
spoede isende zo rg . Dit is eveneens een terecht aandachtspunt en om die reden 
toetst de NZa niet a l leen of part i jen betrokken z i jn , maar voert de NZa ook de 
toets uit of de ver lening van cruciale zorg in gevaar komt. Daarbi j onderzoekt de 
NZa voor een aantal vo rmen van zorg of pat iënten door het samengaan niet 
verder hoeven te reizen of langer hoeven te wachten dan wat vo lgens de wet 
max imaa l acceptabel is. Zo dient bi jvoorbeeld spoedeisende hulp binnen 4 5 
minuten te zi jn gewaarborgd . Zonde r waarborgen za l de NZa de fusie verb ieden. 
Daar part i jen nog geen meld ing hebben gedaan bij de NZa heeft de NZa dit nog 
niet beoordeeld . 

Ons kenmerk 
705582-131647-MC 

Hoogachtend , 

de min is ter van Vo lksgezondhe id , 
Welz i jn en Spor t , 

mw. drs. E.I. Sch ippers 
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