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Geachte mevrouw de minister, 
 
Het gemeentebestuur van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel brengt u haar ernstige zorgen 
over rond de beschikbaarheid van acute verloskunde en spoedeisende zorg in Noord Holland Noord, 
specifiek in Den Helder. 
 
De Noordwest Ziekenhuisgroep (Noordwest) exploiteert binnen onze regio één van haar 
ziekenhuislocaties. Door de raad van bestuur van Noordwest is bij ons aangegeven dat de zorg op de 
locatie Den Helder binnen Noordwest sterk verlieslatend is. Dat is voor ons geen verrassing, ook voor de 
fusie van dit ziekenhuis met het ziekenhuis in Alkmaar was er al meerdere jaren sprake van een negatief 
resultaat en een minimaal eigen vermogen. De oorzaak ligt in het beperkte zorgvolume (verzorgingsgebied 
van 160.000 inwoners) dat op deze locatie wordt gerealiseerd, of te wel beperkte inkomsten. Daar 
tegenover staat dat het ziekenhuis 24/7 acute(geboorte)zorg aan moet bieden. Andere ziekenhuizen 
(Alkmaar, Hoorn en Sneek) liggen buiten de 45 minuten norm van Den Helder, waardoor beschikbaarheid 
van acute verloskunde en spoedeisende zorg een must is op deze locatie.  
 
Door Noordwest is een externe commissie ingezet om de organisatie van de acute(geboorte)zorg te 
analyseren en aan te geven wat minimaal nodig is om op een niveau te komen waarbij sprake is van 
goede zorg. De aanbevelingen van die commissie zijn door KPMG Plexus vertaald met een financiële 
onderbouwing. Noordwest geeft aan dat daaruit blijkt dat er jaarlijks 11,3 mio euro nodig is aan extra 
inkomsten. Dit om enerzijds de onrendabele kosten die het ziekenhuis nu al maakt te dekken en anderzijds 
om op het vereiste niveau te komen om goede zorg te kunnen leveren. Op dit moment ontvangt Noordwest 
zo’n 2 mio euro aan beschikbaarheidsgelden, met andere woorden een verschil van 9,3 mio euro.  
 
Naar wij hebben begrepen vangt Noordwest tot nu toe bot bij zowel de zorgverzekeraars, de NZa en uw 
ministerie waar het gaat over het tegemoetkomen in de onrendabele kosten. De voor Noordwest 
belangrijkste zorgverzekeraar (VGZ) geeft aan dat zij van mening is dat de marktwerking wordt verstoord 
wanneer zij als zorgverzekeraar in deze relatief dunbevolkte regio alleen op moet draaien voor de kosten. 
De NZa zegt dat bestaande regelgeving geen ruimte biedt voor een andere bijdrage dan de 2 mio euro die 
Noordwest nu al ontvangt. Uw ministerie heeft, zo begrijpen wij, aangegeven geen maatwerkoplossing te 
willen bieden. Daarbij speelt ook dat uw ministerie aangeeft dat beschikbaarheidsgelden niet bedoeld zijn 
voor kapitaallasten die voortvloeien uit de kosten van het gebouw of ICT. Wij zien met Noordwest dat het 
beschikken over zowel een sober maar doelmatig gebouw als over de noodzakelijke ICT een 
randvoorwaarde is voor het kunnen bieden van acute verloskunde en spoedeisende zorg. De 
kapitaallasten die Noordwest maakt kan zij op de locatie Den Helder niet gedekt krijgen in de tarieven die 
zij bij zorgverzekeraars in rekening kan brengen. Dus niet alleen op personeel ziet Noordwest zich 
geconfronteerd met onrendabele kosten maar ook op haar noodzakelijke investeringen in deze locatie.  
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Noordwest heeft bij ons aangegeven dat zij niet anders kan dan de acute verloskunde en spoedeisende 
zorgop de locatie Den Helder te beëindigen wanneer zij de onrendabele kosten die gepaard gaan met het 
beschikbaar houden van goede acute (geboorte)zorg niet gecompenseerd krijgt. Het wel blijven bieden 
van die zorg brengt, zo geeft Noordwest aan, voor de korte termijn de noodzakelijke investeringen in ICT 
en stenen in gevaar en is op de langere termijn een bedreiging voor de continuïteit van de bedrijfsvoering 
van de gehele ziekenhuisgroep, onder andere door het dan niet kunnen investeren.   
 
Wij verzoeken u daarom met klem om samen met uw ministerie en Noordwest alles in het werk te stellen 
om Noordwest in staat te stellen blijvend goede acute (geboorte)zorg op de locatie Den Helder te kunnen 
blijven bieden. Naast het belang voor de inwoners van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel en 
al haar bezoekers van goede acute verloskunde en spoedeisende zorg mag het duidelijk zijn dat het 
ziekenhuis als grote werkgever voor ons van groot economisch belang is voor de regio.  
 
Graag blijven wij geïnformeerd over de voortgang op dit dossier zodat wij adequaat kunnen reageren op 
de signalen van ongerustheid die zowel binnen het gemeentebestuur als binnen de bevolking opkomen. 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Hollands Kroon, Schagen 
en Texel 
 
 
Burgemeester Den Helder 
Koen Schuiling 
 

 
 
 
 

 
 
secretaris 
Robert Reus 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Burgemeester Texel 
ir. Michiel Uitdehaag 
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Burgemeester Hollands kroon 
J.R.A. Nawijn 
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Burgemeester Schagen 
M.J.P. van Kampen - Nouwen 
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