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Geachte mevrouw Wijdh-den Hamer, 

Op 28 november 2022 stuurde u mij een brief met uw kenmerk 22-015. U geeft in 
deze brief aan dat u met mij in gesprek wilt gaan over een definitief besluit over 
de concentratie van interventies bij patiënten met een aangeboren hartafwijking. 
Ook wijst u, net als in uw brief van 16 februari 2022, op het feit dat de 
wetenschappelijke vereniging alleen vertegenwoordigd kan worden door het 
bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT). U merkt op 
dat uit recente informatie naar aanleiding van verzoeken op basis van de Wet 
Open Overheid blijkt, dat door medewerkers van VWS is gesproken met 
deelnemers uit de commissie die het rapport ‘Zorg voor patiënten met een 
aangeboren hartafwijking: scenario’s voor de toekomst’1 heeft geschreven, na 
oplevering van het rapport. In deze gesprekken zou aangestuurd zijn op twee 
centra.  
 
U geeft aan dat dit procesmatig niet correct verlopen is en verzoekt om een 
heldere communicatielijn naar de zorgprofessionals via de wetenschappelijke 
verenigingen. Ik wil hierover opmerken dat medewerkers van VWS destijds met 
alle betrokken partijen en ook verschillende universitaire ziekenhuizen gesproken 
hebben. In mijn brief van 29 november 2022 heb ik u laten weten dat ik mij 
aansluit bij de door u in uw brief van 7 november gedane aanbevelingen en dat ik 
deze, net als uw verzoeken, zal meenemen in het verdere proces.  
 
Dat verdere proces zie ik, zoals in eerdere Kamerbrieven ook vermeld, als volgt 
voor mij. Ik zal deze maand gesprekken voeren met de betrokken 
patiëntenorganisaties, de verschillende betrokken wetenschappelijke verenigingen 
van de zorgprofessionals en de bestuurders van de betrokken universitaire 
medische centra. Ik heb het voornemen om -in overweging nemend deze 

 
1 Dit rapport is onder voorzitterschap van mevrouw dr. B. Bartelds opgesteld door een werk-
groep samengesteld door de wetenschappelijke verenigingen van kinderartsen en –cardiolo-
gen (NVK), cardiothoracaal chirurgen (NVT) en interventiecardiologen (NVVC), Kamerstuk-
ken II, 2021-2022, 31 765, nr. 570, bijlage. 
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gesprekken, de eerdere rapporten en de impactanalyse van de NZa- begin 2023 
een definitief besluit te nemen over concentratie van deze vorm van zorg. Ook zal 
ik de Tweede Kamer mijn reactie op de impactanalyse van de NZa doen toekomen. 
 
 
Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
Ernst Kuipers 


