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Geachte voorzitter, 

De afgelopen periode heb ik de situatie van de ontvlechting van de Reinier Haga 
Groep (RHG) gevolgd via de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Inspectie 
Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ) en via contacten van mijn departement met de 
betrokken partijen. Op 20 oktober jongstleden heeft de NZa, volgens de 
vroegsignaleringsafspraken1, opgeschaald richting het ministerie van VWS omdat 
de duur van de ontvlechting mogelijk risico’s met zich mee zou brengen voor de 
continuïteit van zorg, met name voor het LangeLand Ziekenhuis.   
 
Naar aanleiding daarvan heb ik mij door verschillende stakeholders uitgebreider 
laten informeren. Mijn conclusie van deze gesprekken was dat ik de zorg van de 
NZa deelde, dat de tijd begon te dringen voor betrokken partijen voor 
besluitvorming rond de ontvlechting van de RHG en het aangaan van nieuwe 
samenwerkingsverbanden, omdat anders de continuïteit van zorg in gevaar zou 
kunnen komen. Tegelijk werd volgens mijn informatie nog volop gesproken tussen 
de betrokken partijen: de drie ziekenhuizen, de zorgverzekeraars, de banken en 
het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ).  
Ik was dan ook verheugd toen mij afgelopen maandag het bericht bereikte dat na 
constructief overleg betrokken partijen tot een voorlopig akkoord zijn gekomen 
met betrekking tot bovenstaande besluitvorming. 
Een belangrijk element in de afspraken is dat zorgverzekeraars hebben 
aangegeven dat de combinatie HagaZiekenhuis-LangeLand Ziekenhuis voor hen 
essentieel is om aan hun zorgplicht te kunnen voldoen. De combinatie van deze 
twee ziekenhuizen is met andere woorden onmisbaar voor de continuïteit van de 
zorg in deze regio. Zorgverzekeraars hebben dan ook op een aantal punten 
garanties gegeven voor het voortbestaan van deze combinatie. Ook de NZa heeft 
de essentiële rol van deze ziekenhuizen voor wat betreft de toegankelijkheid en 
continuïteit van zorg in de regio bevestigd en aangegeven dat deze constatering 
ook in de toekomst relevant is in hun toezicht op de zorgplicht van 
zorgverzekeraars. Als minister van VWS onderschrijf ik graag de zienswijzen van 
de zorgverzekeraars en de NZa in deze.  
 

 
1 Kamerstukken 32 620, nr. 235 
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Hiermee is een belangrijke stap genomen om de ontvlechting daadwerkelijk te 
bewerkstelligen. Ik waardeer het commitment en de inzet van de betrokken 
partijen om de ontvlechting mogelijk te maken waarbij in het akkoord wordt 
ingezet op voortzetting van de activiteiten in het LangeLand Ziekenhuis door een 
fusie tussen het HagaZiekenhuis en het LangeLand Ziekenhuis. Ik verwacht dat 
alle betrokkenen nu snel de laatste stappen kunnen zetten om dit akkoord te 
bekrachtigen.  

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Ernst Kuipers 


