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33 253 Wijziging van de Wet marktordening 
gezondheidszorg, de Wet cliëntenrechten zorg 
en enkele andere wetten in verband met het 
tijdig signaleren van risico’s voor de continuïteit 
van zorg alsmede in verband met het 
aanscherpen van procedures met het oog op de 
kwaliteit en bereikbaarheid van zorg 

Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN 
Ontvangen 8 februari 2013 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel D, wordt in artikel 49b, tweede lid, onder 
vervanging van de punt aan het einde van onderdeel h door een 
puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende: 

i. vraag of de zorgaanbieder of zorgaanbieders na de concentratie 
redelijkerwijs goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliënten-
rechten zorg kan of kunnen bieden. 

II

In artikel I, onderdeel D, wordt artikel 49c, tweede lid, als volgt 
gewijzigd: 

1. In onderdeel a wordt «, of» vervangen door een puntkomma. 

2. De punt aan het slot van onderdeel b wordt vervangen door: , of 

3. Na onderdeel b wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
c. de zorgaanbieder of zorgaanbieders zonder de concentratie redelij-

kerwijs geen goede zorg als bedoeld in artikel 5 van de Wet cliënten-
rechten zorg kan of kunnen bieden. 

Toelichting  

Dit amendement regelt dat een fusie slechts mogelijk is onder 
voorwaarde dat een zorginstelling en doelmatig en kwalitatief kan blijven 
functioneren. De zorgaanbieders moeten ook na de fusie goede zorg als 
bedoeld in artikel 5 van de Wet cliëntenrechten zorg kunnen bieden. 

Uit onderzoek blijkt dat ziekenhuizen met meer dan 200 tot 300 bedden 
minder doelmatig werken. Een fusie kan dus leiden tot een te grote 
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zorginstelling waardoor de doelmatigheid achteruit gaat – wat vervolgens 
kwaliteit van zorg schaadt. 

Leijten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 33 253, nr. 16 2


