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Woerden, 14 maart 2018 

 
Betreft: Verzoek tussentijds onderzoek naar fusiedoelstellingen Hofpoort 
 
 
Geachte Mevrouw Kaljouw, 
 
Op 6 oktober 2015 heeft u goedkeuring verleend aan het tot stand brengen van de 
voorgenomen fusie tussen Stichting Antonius Ziekenhuis (StAZ) en Stichting Zuwe Hofpoort 
Ziekenhuis (ZHZ), een concentratie in de zin van artikel 27, eerste lid, onder a, van de 
Mededingingswet. Uw goedkeuring is onder andere gebaseerd op fusieplannen waarbij de 
medische zorg beter (kwaliteit) en goedkoper (efficiënter) wordt voor de bevolking van het 
verzorgingsgebied (Woerden en omgeving is 100.000 mensen) dan dat het ZHZ als een 
zelfstandig ziekenhuis verder zou zijn gegaan. U heeft goedkeuring verleend aan een 
fusieplan waarbij de operatiekamers en de beddenafdeling van ZHZ overgeheveld 
(zouden)weghalen worden naar StAZ. Er waren ook andere plannen waarbij de 
operatiekamers en de beddenafdeling van ZHZ overeind bleven, maar die heeft u niet 
gekozen. 
 
Wij hebben grote twijfels of de zorg beter is geworden. Nog grotere twijfels hebben wij of de 
zorg in de toekomst beter gaat worden. Zo ontvangen wij veel voorbeelden dat er heel 
regelmatig geen ziekenhuisbedden beschikbaar zijn bij de nieuwe StAZ. Patiënten worden op 
en neer gereden tussen andere ziekenhuizen, zoals bijvoorbeeld het Groene Hart Ziekenhuis 
in Gouda of het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel. Dit heen en weer rijden is geen 
kwaliteitsverbetering en zeker voor niemand goedkoper. Daarnaast vragen wij ons af of het 
minimaal aantal verrichtingen (kwaliteit) van een specialist perse op één locatie 
geconcentreerd moet worden. Kan het niet zo zijn dat de specialist zijn of haar verrichtingen 
verdeeld over twee of meer locaties? De specialisten uit het ZHZ waren immers ook 
werkzaam in het StAZ! 
 
Voor ons is het de vraag of de doelstellingen van de fusie gehaald worden. Het zou goed zijn 
om een tussentijdse uitspraak te hebben of de fusie op de juiste weg is. Wij ontvangen 
duidelijk heel veel andere signalen. Met andere woorden: “is StAZ goed op weg om de zorg 
goedkoper en beter te maken voor de bevolking van Woerden en omgeving?” Wij verzoeken 
u, mede namens de vele petitieondertekenaars (14.500 voor “Behoud het Hofpoort” en 
18.500 voor “Behoud HAP en SEH”), om tweehalfjaar na uw goedkeuring te onderzoeken of 
de doelstellingen nog steeds legitiem zijn en of er grote zekerheid is dat ze gehaald worden. 
 
Hoogachtend, 

 
Inwonersbelangen en LijstvanderDoes 
Jan-Hubert van Rensen 
 


