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Bijlage(n) 

Geachte 

Met uw brief van 16 februari 2022 reageert u op mijn brief van 11 februari jl. aan 
de Tweede Kamer. In deze brief heb ik aangegeven dat de criteria waar het besluit 
op is gebaseerd zijn, ontleend aan het visierapport van de werkgroep "Zorg voor 
patiënten met aangeboren hartafwijkingen: scenario's voor de toekomst". U geeft 
aan zich niet herkennen in het beeld dat de criteria afkomstig zijn uit het 
visierapport en dat deze zijn getoetst bij hun besturen. Ik betreur dat dit 
misverstand is ontstaan. 

In de Kamerbrief van 11 februari 2022 heb ik inderdaad aangegeven dat de 
criteria zijn ontleend aan het genoemde visierapport. Dit betekent evenwel niet 
dat de criteria letterlijk uit het rapport afkomstig zijn, zoals de wetenschappelijke 
verenigingen terecht opmerken. In de Kamerbrief heb ik willen aangeven dat de 
criteria gebaseerd zijn op het visierapport en de randvoorwaarden die hierin 
worden gesteld aan de kwaliteit en continuïteit van de zorg. Ik heb niet de 
suggestie willen wekken dat deze criteria één op één zijn overgenomen uit het 
rapport. 

Ten aanzien van de toetsing van de criteria bij de wetenschappelijke verenigingen 
het volgende. Mijn ambtsvoorganger heeft in zijn gesprek op 9 december 2021 
met de drie voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen ruwweg 
aangegeven op basis van welke criteria hij het besluit tot concentratie en de keuze 
voor de interventiecentra wilde nemen. De voorzitters zijn hierbij gevraagd naar 
hun zienswijze op de voorgestelde criteria en of dit in hun optiek de juiste criteria 
zijn om het besluit op te baseren. De gehanteerde criteria zijn op deze wijze 
getoetst in het overleg met de wetenschappelijke verenigingen in de zin dat dus is 
besproken of deze criteria hout snijden en of er belangrijke criteria gemist waren. 

Correspondentie uitsluitend 
richten aan het retouradres 
met vermelding van de 
datum en het kenmerk van 
deze brief. 

Pagina 1 van 2 



Ik hoop met deze brief de gerezen onduidelijkheden te hebben weggenomen. 

Hoogachtend 

de mi 	olksgezondheid, 
w 

r*".  

Ernst Kuiper 

Het is niet de bedoeling geweest van mijn ambtsvoorganger om formele 
instemming te vragen van de voorzitters van de wetenschappelijke verenigingen 
met deze criteria en dat is dan ook niet wat ik heb willen suggereren. 
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