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E-mailadres : witteveen.h@woerden.nl 

Onderwerp: 

Maartenskliniek 

Kennisnemen van: 

Onderstaande informatie over de ontwikkelingen van de Maartenskliniek in Woerden. 

Inleiding: 

De fusie van Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en St Antonius Ziekenhuis heeft gevolgen voor de Maartenskliniek, 
een zelfstandige kliniek die sinds 10 jaar inhuist in Hofpoort. De voorgenomen fusie en het sluiten van de 
klinische capaciteit op de locatie Hofpoort was voor de Maartenskliniek aanleiding een onderzoek te doen 
naar de manier waarop de kliniek haar zorg kan blijven leveren in de regio Woerden. Samen met de 
fusieorganisatie van Hofpoort en Antonius zijn (on)mogelijkheden beoordeeld en plannen gemaakt. 

Kernboodschap: 

Maartenskliniek en Antonius Ziekenhuis hebben de intentie uitgesproken om een samenwerking aan te 
gaan, waarbij invulling wordt gegeven aan behoud van zorg in de regio, behoud van werkgelegenheid en 
behoud van waarde.Dit betekent o.a. dat de Maartenskliniek minimaal de komende 5 jaar in Woerden blijft 
als zelfstandige kliniek, gehuisvest in het ziekenhuis Hofpoort. 
De kliniek wordt een polikliniek waar ook invulling kan worden gegeven aan diagnostiek.Echter, de 
operaties worden (afhankelijk van de aandoening) uitgevoerd in Nijmegen of Boxmeer. Huisartsen in de 
regio worden te zijner tijd geïnformeerd over de plannen. De patiëntenadviesraad wordt intensief betrokken 
bij de plannen en staat hier in beginsel positief tegenover. 

Vervolg: 

De bovenstaande transitie van de Maartenskliniek Woerden wordt momenteel in een transitieplan 
voorbereid. Begin 2017 zullen de benodigde adviezen en besluitvorming hieromtrent zijn afgerond, is de 
verwachting. Maartenskliniek zal dan per 1 juli 2017 al haar klinische activiteiten hebben verplaatst. 
Wanneer duidelijk is dat deze plannen uitgevoerd mogen worden, zal de raad daarover worden 
geïnformeerd. 
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