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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 

I  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 21 juli 2014 

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport1 heeft op 
17 juni 2014 kennisgenomen van de brief van de Minister van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport van 2 juni 20142 over de motie-Flierman c.s.3 

inzake spreiding van algemene ziekenhuizen over Nederland. 
Naar aanleiding daarvan heeft zij de Minister op 18 juni 2014 een brief 
gestuurd. 

De Minister heeft op 18 juli 2014 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport,
De Boer 

1 Samenstelling:
Holdijk (SGP), Dupuis (VVD) (vice-voorzitter), Linthorst (PvdA), Slagter-Roukema (SP) 
(voorzitter), Thissen (GL), Nagel (50PLUS), Koffeman (PvdD), Kuiper (CU), Quik-Schuijt (SP), 
Reuten (SP), De Vries-Leggedoor (CDA), Flierman (CDA), Barth (PvdA), Martens (CDA), vac. 
(CDA), Scholten (D66), Backer (D66), Ganzevoort (GL), De Lange (OSF), Ter Horst (PvdA), 
Beuving (PvdA), Frijters-Klijnen (PVV), Van Dijk (PVV), De Grave (VVD), Bröcker (VVD), Beckers 
(VVD), Van Beek (PVV), Bruijn (VVD), Koning (PvdA)
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BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT  

Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Den Haag, 18 juni 2014 

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 17 juni 
2014 kennisgenomen van uw brief van 2 juni 20144 over de motie-
Flierman c.s.5 inzake spreiding van algemene ziekenhuizen over 
Nederland. 

Gebleken is dat er bij de commissie behoefte bestaat aan een reactie op 
deze brief, maar dat zij daarmee wil wachten totdat de aangekondigde 
brief over de specifieke situatie in krimpgebieden beschikbaar is. Blijkens 
uw brief van 2 juni jl. zal de Kamer die brief nog voor de zomer 
ontvangen. 

De commissie ziet uw uiteenzetting over de situatie in krimpgebieden 
graag op korte termijn tegemoet en zal u daarna een schriftelijke reactie 
doen toekomen. 

Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport,
T.M. Slagter-Roukema 
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN 
SPORT  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 18 juli 2014 

In de brief van 18 juni jl. heeft uw Kamer aangegeven naar aanleiding van 
mijn brief van 2 juni 2014 over de motie-Flierman c.s. inzake spreiding van 
algemene ziekenhuizen een reactie te willen geven. 
In uw brief geeft u aan met deze reactie te willen wachten totdat de eerder 
door mij aangekondigde brief over de specifieke situatie in krimpgebieden 
beschikbaar is. 
Dit betreft met name de tweedelijnszorg. In het AO van 3 juli jl. in de 
Tweede Kamer heb ik mevrouw Wolbert (PvdA) toegezegd deze notitie uit 
te breiden met eerstelijnszorg. 

Met deze brief informeer ik u dat in verband met afstemming met andere 
partijen het opstellen van de visie op de curatieve zorg in krimpgebieden 
meer tijd in beslag neemt dan voorzien. 
Ik ben voornemens zowel de Eerste als Tweede Kamer deze brief na de 
zomer toe te zenden. 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
E.I. Schippers
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