
Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Zijne Excellentie 
Prof. Dr. E.J. Kuipers 
Postbus 20350 
2500 EJ Den Haag 
Mail: ministerkuipers@minvws.nl 
 
Groningen, 10 januari 2022 
 
Betreft: beschikbaar houden van complexe integrale kindzorg in Noord- en Oost-Nederland 
 
 
Hooggeachte Minister Kuipers, 
 
Als kinderartsen in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel maken wij ons grote 
zorgen over de gevolgen van het ministerieel besluit van demissionair minister De Jonge van 20 
december jl. om kinderhartchirurgie en kinderhartkatheterisaties te centraliseren in twee naast 
elkaar gelegen centra in de Randstad.  
 
Wij voorzien dat het niet meer verrichten van deze ingrepen zal zorgen voor verlies van specifieke 
expertises en infrastructuur en daardoor een groot effect zal hebben op de kindzorg in Noord- en 
Oost-Nederland. Dat geldt niet alleen voor de zorg voor kinderen met een (aangeboren) 
hartafwijking, maar ook voor het voortbestaan van de integrale, complexe kindzorg in zijn geheel in 
deze regio.  
 
De kinderhartchirurgie is niet een op zichzelf staand vakgebied. Het betreft een onmisbaar onderdeel 
van een keten van specifieke expertises en infrastructuur waarvan kinderen met acute of chronische 
aandoeningen afhankelijk zijn. Naast kinderen met een aangeboren hartafwijking betreft dit kinderen 
die om een andere reden behandeld moeten worden aan de hart-longmachine, denk hierbij aan 
drenkelingen, kinderen met ernstige (long)infecties, trauma’s of andere aandoeningen. Ook kunnen 
kinderen zonder een aangeboren hartafwijking de zorg nodig hebben van bijvoorbeeld een kinder-
thoraxanesthesist. Tot slot zal het staken van kinderhartinterventies grote gevolgen hebben voor de 
expertise en capaciteit van de kinder-intensive care waarvan onze gehele regio afhankelijk is. Het 
besluit over de kinderhartchirurgie zal dus gevolgen hebben voor alle kinderen in onze regio. 
 
Daarnaast maken wij ons zorgen over de gevolgen van toekomstige centralisaties op andere 
academische kindergeneeskunde gebieden voor Noord- en Oost-Nederland. Het verlies van 
dergelijke expertises heeft niet alleen directe gevolgen voor de complexe, integrale kindzorg in 
Noord- en Oost-Nederland maar ook voor de toekomst van ons vak. Zoals u weet, is onze regio voor 
een groot deel afhankelijk van het Universitair Medisch Centrum Groningen om klare kinderartsen te 
leveren. Door de concentratie van zorg, zullen essentiële onderdelen van het vak als algemeen 
kinderarts ontbreken in de opleiding. Wij willen ook in de toekomst onze vacatures kunnen opvullen 
met kwalitatief hoogwaardig opgeleide kinderartsen. De keuze die nu gemaakt is, baart ons dus 
zorgen met betrekking tot de toekomstige kwaliteit en veiligheid voor de kindergeneeskundige zorg 
in onze regio.  
 
Wij zijn van mening dat alle kinderen in Nederland recht hebben op gelijke toegankelijkheid en 
kwaliteit van zorg. Wij begrijpen dat concentratie van ingrepen bij patiënten met een aangeboren 
hartafwijking nodig is om de kwaliteit duurzaam op niveau te houden, maar dan wel op een goede, 
verstandige en integrale manier. Eén die niet ten koste gaat van de patiënten en de zorg in delen van 
Nederland. Ons inziens hoort het Universitair Medisch Centrum Groningen één van de academische 
centra te zijn waar de kinderhartchirurgie en kinderhartkatheterisaties gecentraliseerd wordt. 
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Wij verwachten dat u onze zorgen serieus neemt en hopen dat u het ministerieel besluit terug zult 
draaien.  
 
Hoogachtend,  
 
 
 
Alle vakgroepen Kindergeneeskunde van Noord- en Oost-Nederland 

 
Martini Ziekenhuis, Groningen 
 
Wilhelmina Ziekenhuis Assen 
 
Ommelander Ziekenhuis Groningen, Scheemda 
 
Treant Zorggroep, Emmen, Stadskanaal en Hoogeveen 
 
Medisch Centrum Leeuwarden 
 
Antonius Ziekenhuis, Sneek 
 
Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten 
 
Ziekenhuis Tjongerschans, Heerenveen 
 
Deventer Ziekenhuis 
 
Saxenburgh Medisch Centrum, Hardenberg 
 
Medisch Spectrum Twente, Enschede   
 
Zorg Groep Twente, Almelo en Hengelo 

 
Vakgroep Neonatologie, Isala klinieken, Zwolle 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cc:  - Nederlandse Vereniging Kindergeneeskunde 

- Vaste Tweede Kamercommissie VWS 
 


