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Visie volksgezondheid, welzijn en sport in Caribisch 
Nederland 

1. Aanleiding 
Aan de Tweede Kamer is toegezegd om een visie op de gezondheidszorg in 
Caribisch Nederland op te stellen.1 In overleg met u is ervoor gekozen om in deze 
brief uw visie en ambitie in bredere zin te delen, namelijk op alle gebieden 
waarvoor VWS verantwoordelijk is in Caribisch Nederland. In de bijlage van de 
brief zit een concrete vertaling naar beleid en acties.  

2. Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd om akkoord te gaan met het verzenden van bijgaande brief 
aan de Tweede Kamer.  
 
Op verzoek van de Tweede Kamer zou deze brief voor het Commissiedebat op 5 
oktober verzonden moeten worden. De brief wordt met uw instemming mede 
namens de staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering ondertekend.  

3. Kernpunten 
In de brief wordt vermeld dat de visie is om een beweging te maken van een binnen 
Nederland aanvaardbaar voorzieningenniveau naar een met Europees Nederland 
gelijkwaardig voorzieningenniveau. Dit is in lijn met het coalitieakkoord waarbij 
ingegaan wordt op de inzet van het kabinet om Caribisch Nederland een 
gelijkwaardiger deel van Nederland te laten zijn. Het kabinet streeft ernaar dat 
Caribisch Nederland qua voorzieningenniveau op termijn gelijkwaardiger is aan het 
niveau van het Europees-Nederlandse stelsel. Daarbij gaat het, ten aanzien van de 
visie, specifiek om een verdere opbouw van het zorgsysteem en de voorzieningen 
en beschikbaarheid van het zorgaanbod, het versterken van lokale organisaties, het 
verbeteren van integrale zorg en de onderlinge samenwerking met de landen in het 
Koninkrijk. Onderdeel van de visie vormt ook de verkenning naar een op maat 
gemaakt Caribisch stelsel voor zorg, jeugd en maatschappelijke ondersteuning en 
welke wettelijke vormgeving hierbij passend is. 
  

 
1 Kamervragen (2021/2022, nr. 2789) 
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4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
 

• In april 2022 hebben leden van de VVD vragen gesteld aan VWS en BZK 
over de zorg op St. Eustatius.1 

• Deze brief vormt tevens een aanvulling op de bestuurlijke afspraken die de 
staatssecretaris Koninkrijksrelaties en Digitalisering afgelopen juni heeft 
gemaakt met de openbare lichamen.  

• Op 5 oktober vindt het commissiedebat VWS plaats over Caribisch 
Nederland.  
 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
Samen met de communicatie afdeling van Rijksdienst Caribisch Nederland zal 
actief gecommuniceerd worden over de inhoud van de brief naar de bevolking en 
beroepsgroepen van Caribisch Nederland. 

c. Financiële en personele gevolgen 
De realisering van de visie en ambitie uit deze brief geschiedt op basis van 
bestaande budgettaire middelen. De meerjarige begroting is opgenomen in de 
brief.  

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
In de brief wordt aangegeven dat er een verkenning zal plaatsvinden naar een op 
maat gemaakt Caribisch stelsel voor zorg, jeugd en maatschappelijke 
ondersteuning. Om ontschot en integraal te kunnen werken op de eilanden, 
gezien de kleinschalige context van Caribisch Nederland, wordt onderzocht welke 
wettelijke vormgeving passend is. Het idee is om stapsgewijs tot besluitvorming 
te komen en te onderzoeken wat haalbaar is. In de brief wordt ook invulling 
gegeven aan het principe van het nieuwe normatieve uitgangspunt ‘comply or 
explain’. 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Intern is de afgelopen zes weken de brief met alle betrokken directies binnen 
VWS afgestemd en ook langs de Bestuursraad gegaan.  
 
Interdepartementaal is de brief afgestemd met IRF en afgestemd in het 
directeurenoverleg Caribisch Nederland, onder leiding van BZK. 
 
Extern is de brief voorgelegd aan de bestuurders, te weten de drie openbare 
lichamen en de  waarnemend Rijksvertegenwoordiger. De bestuurders hebben 
hun steun uitgesproken voor de opgestelde visie en ambitie. De belangrijkste 
thema’s die de bestuurders aansneden in de gesprekken waren de samenwerking, 
het wegwerken van de achterstanden, het gezamenlijk definiëren van 
gelijkwaardigheid, het belang van preventie, de voorbereiding op crisis en 
pandemische paraatheid en het versterken van de publieke gezondheid. Deze 
punten zijn goeddeels in de brief verwerkt.  
 
Daarnaast is de brief voorgelegd aan de volgende zorgaanbieders: Saba Cares, 
St. Eustatius Health Care Foundation, Auxiliary Home, Fundashon Mariadal, 
Primary Care Caribbean, Fundashon Kuido Pa Personanan Desabilita, Akseso, Zorg 
en Welzijn Groep en Mental Health Caribbean. Ook vanuit de zorgaanbieders was 
er veel waardering voor de ambitie. Verder is gesproken over het uitbouwen van 
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het zorgaanbod, de invulling van het kwaliteitskader, het belang van goede 
governance, de gewenste aansluiting op lopende ontwikkelingen in Europees 
Nederland, de krapte op de arbeidsmarkt en de noodzaak tot digitalisering. Ook 
deze opmerkingen zijn zo veel mogelijk verwerkt in de brief. 

f. Gevolgen administratieve lasten 
n.v.t. 

g. Toezeggingen 
Door middel van deze brief wordt invulling gegeven aan de toezegging die is 
gedaan in de beantwoording op de Kamervragen, 2021/2022, nr. 2789. Het gaat 
om de toelichting op de visie met betrekking tot de gezondheidszorg in het 
Caribisch deel van het Koninkrijk. 

h. Fraudetoets 
Op dit moment niet aan de orde. 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

a. Motivering 
Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 




