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> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ  Den Haag 
 

De Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal 
Postbus 20018 
2500 EA  DEN HAAG 
 
 
 
 
 
 
Datum 26 januari 2023 
Betreft Kamervragen 
 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van 
Haga) over het voornemen de afdeling (kinder)hartchirurgie in het UMCG te 
sluiten (2022Z25140). 
 
Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Ernst Kuipers 
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Antwoorden op Kamervragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over het 
voornemen de afdeling (kinder)hartchirurgie in het UMCG te sluiten (2022Z25140, 
ingezonden 14 december 2022). 
 
1 
Klopt het dat u het voornemen heeft om de afdeling (kinder)hartchirurgie in het 
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) te sluiten?  
 
Antwoord 1 
Nee. Zoals ik u heb geïnformeerd in mijn brief van 16 januari 20231 heb ik de NFU 
gevraagd om een advies op welke locaties concentratie zou moeten plaatsvinden. 
Ik wacht dat advies af en heb aangegeven dit zeer zwaar te zullen wegen bij het 
uiteindelijke besluit.  
 
In de bijlage bij mijn brief van 16 januari 2023 geef ik aan dat het besluit alleen 
gaat over de concentratie van interventies bij aangeboren hartafwijkingen bij 
kinderen en de complexe interventies bij aangeboren hartafwijkingen bij 
volwassenen. Alle andere zorg zullen hartpatiënten blijven ontvangen van hun 
vertrouwde ziekenhuis. Van sluiting van een afdeling is dus hoe dan ook geen 
sprake.  
 
2 
Bent u bekend met de impactanalyse van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) die 
zeer kritisch is op deze optie en waarin uitgebreid wordt onderbouwd waarom het 
weghalen van de gespecialiseerde hartzorg uit het UMCG een bedreiging vormt 
voor de continuïteit van acute zorg in Noord-Nederland? Kunt u een gedetailleerd 
antwoord geven?  
 
Antwoord 2 
Ik ben bekend met de impactanalyse van de NZa, die ik uw Kamer op 6 december 
heb doen toekomen. De NZa heeft voor de verschillende huidige locaties in kaart 
gebracht wat de implicaties zouden zijn als zij niet aangewezen worden. Voor alle 
locaties zal het besluit impact hebben, blijkt uit de analyse. 
Ik heb de NFU, zoals vermeld, om advies gevraagd, waarbij ik ook aandacht heb 
gevraagd voor de regionale toegankelijkheid van (acute) zorg.  
 
3 
Bent u bekend met het feit dat het kabinet in haar coalitieakkoord heeft staan dat 
zorg beschikbaar, betaalbaar én bereikbaar moet zijn voor iedere Nederlander? 
Hoe valt dit te rijmen met de voorgenomen sluiting van (kinder)hartchirurgie in 
het UMCG? Kunt u een gedetailleerd antwoord geven?  
 
Antwoord 3 
Ja, ik ben bekend met het coalitieakkoord en ook ik vind dat de zorg beschikbaar, 
betaalbaar én bereikbaar moet zijn voor iedere Nederlanders. Zie ook het 
Integraal Zorgakkoord dat is afgesloten.  
 
Ik wacht zoals vermeld het advies van de NFU over de locaties voor concentratie 
van interventies voor patiënten met aangeboren hartafwijkingen af.  

 
1 Kamerstukken II, 2022/23, 31 765, nr. 703. 
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Sowieso zal alle niet-interventiezorg, zoals controles, poliklinische afspraken, 
voor- en nazorg en natuurlijk acute zorg verzorgd blijven worden vanuit het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis. Hiervoor verwijs ik naar het antwoord op vraag 1. 
  
4 
Heeft u de bereidheid om af te zien van de voorgenomen sluiting van 
(kinder)hartchirurgie in het UMCG? Kunt u een gedetailleerd antwoord geven?  
 
Antwoord 4 
Voor een gedetailleerd antwoord verwijs ik u volledigheidshalve naar de brieven 
die ik op 11 februari 20222 en 16 januari 2023 aan uw Kamer heb verzonden. Zie 
ook het antwoord op vraag 1.  
 
5 
Dit kabinet heeft na het uithollen van het openbaar vervoer en de nu 
voorgenomen sluiting van de (kinder)hartchirurgie in het UMCG toch niet de 
ambitie om inwoners uit de provincie te gaan behandelen als tweederangs 
burgers? Kunt u een gedetailleerd antwoord geven? 
 
Antwoord 5 
Zie het antwoord op vraag 1. Er is absoluut geen sprake van dat inwoners in 
welke provincie in Nederland dan ook zouden worden behandeld als tweederangs 
burgers. 

 
2 Kamerstukken II, 2021/22, 31765, nr. 618 


