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Hieronder leest u de afwegingen die de NZa 
gemaakt heeft bij haar oordeel over de fusie 
tussen het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein 
en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. 
 
 
Wat toetst de Nederlandse Zorgautoriteit als 
zij een fusiemelding krijgt? 
 
De NZa beoordeelt de procedure die de partijen 
die willen fuseren hebben gevolgd. Wij gaan na of 
het besluitvormingstraject met de 
ondernemingsraad, cliëntenraad en andere 
betrokkenen (hierna: stakeholders) zorgvuldig is 
verlopen. Daarbij beoordelen we of de partijen de 
stakeholders tijdig en volledig hebben 
geïnformeerd en of zij de opvattingen en de 
aanbevelingen van deze stakeholders 
beargumenteerd hebben meegewogen in hun 
besluitvorming. De partijen mogen bij hun 
beslissingen gemotiveerd afwijken van de 
adviezen van de stakeholders.  
 
Daarnaast onderzoeken we of de bereikbaarheid 
van cruciale zorg, zoals de spoedeisende hulp, niet 
in gevaar komt.  
 
 
Wat is het oordeel van de NZa over de 
fusiemelding van het St. Antonius en het 
Zuwe Hofpoort? 
 
Kortgezegd keuren wij de fusie goed omdat de 
ziekenhuizen de voorbereiding van de fusie 
voldoende zorgvuldig hebben doorlopen. 
De NZa is van oordeel dat het St. Antonius en het 
Zuwe Hofpoort de stakeholders voldoende hebben 
geïnformeerd en betrokken bij de fusieplannen. De 
raden van bestuur van de ziekenhuizen zijn daarbij 
ook gemotiveerd ingegaan op de vragen en 
bezwaren van de stakeholders. Ook is de NZa van 
oordeel dat de partijen voldoende inzicht hebben 
gegeven in hun plannen.  
 

Hoewel er cruciale zorg wordt verplaatst van 
Woerden naar de locaties van het St. Antonius 
constateert de NZa dat deze zorg binnen de 
daarvoor geldende landelijke normen bereikbaar 
blijft.  
 
De NZa toetst de fusieplannen niet inhoudelijk, 
met uitzondering van de gevolgen voor de cruciale 
zorg. Wij beoordelen dus niet de keuzes die de 
ziekenhuizen maken over de zorg die zij in de 
toekomst gaan verlenen en de gevolgen daarvan 
voor patiënten.  
 
 
Op basis waarvan is de NZa tot haar besluit 
gekomen? 
 
De fusieplannen van het St. Antonius en het Zuwe 
Hofpoort zijn op 23 maart 2015 bij de NZa 
gemeld. De NZa heeft de afgelopen maanden 
vervolgens gesprekken gevoerd met de 
bestuurders van beide ziekenhuizen en de nodige 
documentatie ontvangen. Ook hebben we 
gesproken met de verschillende stakeholders. 
Zoals de cliëntenraad en de ondernemingsraad 
van het Zuwe Hofpoort, met de gemeente 
Woerden, een vertegenwoordiging van de 
omliggende gemeenten en met de belangrijkste 
zorgverzekeraars. In deze gesprekken heeft de 
NZa onderzocht of en hoe de stakeholders bij de 
voorbereiding van de fusie zijn betrokken.  
 
 
Kunnen inwoners van Woerden wel tijdige 
spoedzorg krijgen als de spoedeisende hulp 
bij het Zuwe Hofpoort verdwijnt? 
 
De spoedzorg die in Woerden wordt aangeboden 
zal worden verplaatst naar de locaties van het  
St. Antonius. Dat betekent voor sommige inwoners 
van de regio dat de reistijd naar een spoedeisende 
hulp langer wordt. 
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De reistijd naar een spoedeisende hulp blijft echter 
binnen de landelijk vastgestelde normen. De 
inwoners van de regio kunnen dus tijdig spoedzorg 
ontvangen. 
 
 
Wat is het oordeel van de NZa over het 
overleg van de cliëntenraad van het Zuwe 
Hofpoort met de raad van bestuur? 
 
De raad van bestuur van het Zuwe Hofpoort heeft 
verschillende keren met de cliëntenraad gesproken 
en hem gedurende de voorbereidingen 
geïnformeerd over de stand van zaken van de 
fusieplannen. De raad van bestuur is daarbij 
ingegaan op de argumenten van de cliëntenraad.  
Ook een alternatief fusieplan van de cliëntenraad 
van het Zuwe Hofpoort is onderwerp van gesprek 
geweest tussen de raad van bestuur en de 
cliëntenraad. De raad van bestuur van het Zuwe 
Hofpoort heeft beargumenteerd aangegeven 
waarom dit alternatieve fusieplan volgens hem 
niet haalbaar is.  
Op bepaalde momenten verliep de procedure niet 
altijd onbetwist, maar dat neemt niet weg dat zij 
voldoende zorgvuldig is geweest.     
 
Een procedure kan zorgvuldig zijn, ook al worden 
de cliëntenraad en de raad van bestuur het niet 
eens met elkaar.  
Cliëntenraden hebben bij fusies adviesrecht. Een 
raad van bestuur kan ervoor kiezen om de 
argumenten en bezwaren van de cliëntenraad 
gemotiveerd en beargumenteerd naast zich neer 
te leggen.  
 
Hoe komt de NZa tot het oordeel dat de 
gemeente Woerden voldoende geïnformeerd 
is over de fusieplannen? 
 
Het Zuwe Hofpoort is een streekziekenhuis, en is 
voor de gemeente Woerden en overige omliggende 
gemeenten van groot belang. Daarom dienen de 
gemeente Woerden en de omliggende gemeenten  
bij de fusieplannen betrokken te worden en de 
kans te krijgen daarop te reageren. Het Zuwe 
Hofpoort heeft verschillende bijeenkomsten 
gehouden voor de gemeenten. Bij deze 
bijeenkomsten is uitgebreid ingegaan op de 
fusieplannen en hebben de gemeenten hun 
vragen, opmerkingen en zienswijze kenbaar 
kunnen maken. De raad van bestuur heeft de 
inbreng van de gemeenten meegewogen in zijn 
beslissing.  
 
Dat heeft ertoe geleid dat het Zuwe Hofpoort en 
de gemeenten in een convenant hebben 
uitgesproken dat zij nadere afspraken maken over 
onder meer de bereikbaarheid van de zorg in de 
regio.  
Een ander deel van de inbreng heeft de raad van 
bestuur gemotiveerd naast zich neergelegd.   
 

 
Moeten de fusieplannen nog door de 
Autoriteit Consument en Markt (ACM) worden 
beoordeeld? 
 
Nee. Indien ziekenhuizen willen fuseren zijn zij 
verplicht toestemming te vragen aan de ACM. De 
beoordeling door de ACM vindt normaal gesproken 
plaats nadat de NZa de zorgspecifieke fusietoets 
heeft uitgevoerd.  
 
De ACM heeft de fusieplannen van het Antonius 
Ziekenhuis en het Zuwe Hofpoort echter al 
beoordeeld in december 2013, voordat de 
zorgspecifieke fusietoets die de NZa doet was 
ingevoerd. Omdat het Zuwe Hofpoort en het  
St. Antonius al goedkeuring van ACM hebben, 
kunnen zij na het besluit van de NZa de fusie 
effectueren. 
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