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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 21 december 2018 11:54
brief 'zwakke ziekenhuizen'

Dag allen, ik heb net gesproken met
over de lijn van onze brief m.b.t. het onderzoek naar de ‘zwakke
ziekenhuizen’.
We hebben afgesproken in de week van 7 januari
telefonisch contact te hebben om het concept dat er dan ligt te bespreken. Ik zal daarvoor iets laten inplannen. Ik zal
de versie die er nu ligt binnenkort nog even wat beter bekijken. Heb nog een aantal suggesties ter aanscherping.
Groet
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Van:
@VGZ.nl]
Verzonden: vrijdag 21 december 2018 15:59
Aan:
Onderwerp: vertrouwelijk, betreft bedrijfsgegevens

Beste
,
en
,
Zoals vanmiddag telefonisch aangekondigd bij
hierbij ter informatie voor de NZa het memo met betrekking tot
Maasziekenhuis Pantein waarvan openbaarmaking zou kunnen leiden tot onevenredige benadeling van het
betreffende ziekenhuis.
Derhalve graag zeer vertrouwelijk behandelen en niet verder verspreiden.
Met vriendelijke groet,

Coöperatie VGZ UA
Nieuwe Stationsstraat 12 | 6811 KS | Arnhem
Postbus 5040 | 6802 EA | Arnhem
| www.vgz.nl

[Paginanummer]
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Bijgaand de conceptbrief
’.. Ik heb in deze laatste versie met wijzigingen bijhouden nu wat
laatste tekstsuggesties gedaan. @
en
: normaliter zou ik dit eerst met jullie delen, alvorens
te sturen,
maar ik hoop dat jullie op de borrel zitten. En ik hoorde ook dat jullie vrij zijn morgen .
Ik heb met
even ons ‘dilemma’ besproken t.a.v. aanpak en de mogelijke reactie van VWS
gaat morgen
met haar counterpart van VWS bellen en alvast hoofdlijnen van de brief delen. Mogelijk kan dit nog leiden tot een
overleg met VWS in eerste week van januari.
Alle lof aan
en
mbt de inhoud van deze brief en de toonzetting. Ik ben
.
Alvast fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.
Hg

[Paginanummer]

10

11
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 9 januari 2019 14:06
RE: IGJ en Maasziekenhuis

Top!
Van:
Verzonden: woensdag 9 januari 2019 09:41
Aan:
Onderwerp: RE: IGJ en Maasziekenhuis

Hoi

,

We zorgen dat uiterlijk morgen een mail voor afspraak en onze vragen richting VGZ gaat
Groeten

Van:
Verzonden: woensdag 9 januari 2019 08:46
Aan:
Onderwerp: RE: IGJ en Maasziekenhuis

Dag

,

Dank voor deze uitgebreide info en lijkt me een nuttige afstemming geweest! Ook helder om deze lijn samen met
IGJ zo te voeren.
Lukt het ons om morgen de mail naar VGZ te formuleren en een afspraak te maken? We zetten in op telefonisch,
toch?
Hg
Van:
Verzonden: dinsdag 8 januari 2019 17:30
Aan:
Onderwerp: IGJ en Maasziekenhuis

Ter info….
Ik heb met
van de IGJ gesproken over melding van VGZ over het Maasziekenhuis.
voor de kerst door de vz RvB van het Maasziekenhuis zijn geïnformeerd over:
‐

‐

Inmiddels heeft het gesprek met VWS (

) plaatsgevonden waarbij is aangegeven dat

[Paginanummer]

gaf aan dat zij

VWS heeft daarna de IGJ benaderd omdat

De IGJ is voornemens om het Maasziekenhuis deze week per brief te vragen om hen:
‐te informeren over de financiële situatie;
‐te informeren over de voortgang van de business case;
‐te informeren over de risico’s van de financiële problemen voor de patiënt veiligheid.
IGJ wil in de brief, het Maasziekenhuis ook dringend adviseren om

Mooi bruggetje/overlap naar onze rol, want

Hoe verder:
Heb met IGJ afgesproken dat we ‘’samen’’ optrekken om partijen in hun rol te krijgen en na te laten denken over
hoe de zorg in de regio moet worden geregeld. IGJ deelt de concept brief naar het Maasziekenhuis met ons, wij
delen onze mail met vragen aan de zorgverzekeraar met de IGJ waarbij we proberen, ieder vanuit zijn eigen
bevoegdheden, zo veel mogelijk hetzelfde te zeggen (zowel qua inhoud als qua termijn).
Wordt vervolgd….
Groet

───────────────────────────────────────────────────────────────

Toezicht Transparantie en Zorgplicht
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
E: info@nza.nl | W: www.nza.nl
───────────────────────────────────────────────────────────────

[Paginanummer]
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Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
| E: info@nza.nl | W: www.nza.nl
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 10 januari 2019 09:51
Toezicht & Handhaving
agendapunt RvB 15-1
aanbiedingsformulier RvB - def.docx; Brief onderzoek financiële positie
ziekenhuizen def.docx; interne bijlage tbv RvB analyse ziekenhuizen.docx; RE:
aanbiedingsformulier RvB

Goedemorgen,
Zou bijgaand aanbiedingsformulier, brief en interne bijlage gestuurd kunnen worden voor de RvB vergadering van
dinsdag. Zoals in de email bijlage
aangeeft, kan haar digitale paraaf gebruikt worden voor het
aanbiedingsformulier (maar let op gebruik niet de bijlage in de mail van
als stukken voor de RvB, maar de
brief en bijlage die in deze mail zitten)
Bij de vergadering moeten de volgende mensen aanwezig zijn:
Vast hartelijk dank,
Groeten
Beleidsmedewerker | Toezicht transparantie en zorgplicht
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:
| E: info@nza.nl | W: www.nza.nl
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Aan:
<
Onderwerp: FW: vertrouwelijk, betreft bedrijfsgegevens

@vgz.nl>

Zowel in het onderwerp de vertrouwelijkheid opnemen, maar ook onderstaande zinsnede van de
aanbiedingsmail (met de woorden “onevenredige benadeling”) gebruiken.
Gr
Van:
2018 15:59
<
@nza.nl>;
<
@nza.nl>
Onderwerp: vertrouwelijk, betreft bedrijfsgegevens
Aan:

Beste

,

en

<

@nza.nl>;

,

Zoals vanmiddag telefonisch aangekondigd bij
hierbij ter informatie voor de NZa het memo met
betrekking tot Maasziekenhuis Pantein waarvan openbaarmaking zou kunnen leiden tot onevenredige
benadeling van het betreffende ziekenhuis.
Derhalve graag zeer vertrouwelijk behandelen en niet verder verspreiden.
Met vriendelijke groet,
Directeur Beheer divisie Zorg
Coöperatie VGZ UA
Nieuwe Stationsstraat 12 | 6811 KS | Arnhem
Postbus 5040 | 6802 EA | Arnhem
@vgz.nl | www.vgz.nl
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o
o
o
o

Welke volumes (voor acute zorg en electieve zorg) zouden in dit geval ergens door ander
ziekenhuizen moeten worden opgepakt?
Welke extra capaciteit kunnen de ziekenhuizen in de omgeving van het Maasziekenhuis
Pantein overnemen (acute/electieve zorg en lopende/toekomstige behandelingen);
Wat zijn de mogelijke consequenties van het faillissement voor de aanrijtijd van ambulances
in het adherentiegebied van het Maasziekenhuis Pantein?
Wat is het effect op de reistijden van uw verzekerden bij sluiting van het Maasziekenhuis?

Deze vragen zouden we graag op korte telefonisch met jullie willen bespreken. Wie kunnen we benaderen voor het
maken van een afspraak?
IGJ en NZa zien er gezamenlijk op toe dat in de wijze waarop zorgverzekeraar en zorgaanbieder individueel en
gezamenlijk invulling geven aan hun verantwoordelijkheden, het patiëntenbelang voorop wordt gesteld. Uit
contacten tussen de IGJ en het Maasziekenhuis komt naar voren dat de situatie dringend is maar dat ze op korte
termijn nog aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen.
Vanuit de NZa dringen wij erop aan dat jullie als zorgverzekeraar in de gesprekken met de zorgaanbieder expliciet
ingaan op verschillende scenario’s, waarbij er ingrijpende veranderingen plaatsvinden in het zorgaanbod in de regio,
bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten gevolgde van een faillissement. Zorgverzekeraar en zorgaanbieder hebben,
vanuit gescheiden taken, een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een goed, veilig en voldoende toegankelijk
zorgaanbod dat aansluit bij de reële behoefte van patiënten te realiseren.

Hoor graag van je.
Groet,

───────────────────────────────────────────────────────────────

Beleidsmedewerker | Toezicht Transparantie en Zorgplicht
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1‐41, 3584 BX Utrecht
T:
| E: info@nza.nl | W: www.nza.nl
───────────────────────────────────────────────────────────────

Van:
[
@VGZ.nl]
Verzonden: woensdag 9 januari 2019 21:10
Aan:
Onderwerp: RE: vertrouwelijk, betreft bedrijfsgegevens
Beste
,
Levert het memo nog vragen op bij de NZa en kun je mij informeren wat de NZa met deze informatie gedaan heeft
of gaat doen?
Gr
2

Van:
Verzonden: vrijdag 21 december 2018 15:59
Aan:
Onderwerp: vertrouwelijk, betreft bedrijfsgegevens
Beste
,
en
,
Zoals vanmiddag telefonisch aangekondigd bij
hierbij ter informatie voor de NZa het memo met betrekking tot
Maasziekenhuis Pantein waarvan openbaarmaking zou kunnen leiden tot onevenredige benadeling van het
betreffende ziekenhuis.
Derhalve graag zeer vertrouwelijk behandelen en niet verder verspreiden.
Met vriendelijke groet,

Directeur Beheer divisie Zorg
Coöperatie VGZ UA
Nieuwe Stationsstraat 12 | 6811 KS | Arnhem
Postbus 5040 | 6802 EA | Arnhem
@vgz.nl | www.vgz.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E‐mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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Met vriendelijke groet,

Directeur Beheer divisie Zorg
Coöperatie VGZ UA
Nieuwe Stationsstraat 12 | 6811 KS | Arnhem
Postbus 5040 | 6802 EA | Arnhem
@vgz.nl | www.vgz.nl

Van:
[
@nza.nl]
Verzonden: vrijdag 11 januari 2019 17:54
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: vertrouwelijk, betreft bedrijfsgegevens
Beste

,

Dank voor het toezenden van het memo. We hebben inderdaad de volgende vragen over de continuïteit van de zorg
voor de verzekerden in deze regio:
-Welke afspraken maakt VGZ met het Maasziekenhuis Pantein op basis van de in het memo genoemde
risico’s;
-Welke afspraken maakt VGZ met het Maasziekenhuis over de zorg in de regio indien de businesscase van het
Maasziekenhuis niet (volledig) sluiten is te krijgen
-Hoe wordt, op het moment dat Maasziekenhuis Pantein onverhoopt failliet gaat, de continuïteit van zorg
geborgd in de regio. Wij willen in ieder geval inzicht in:

o

o
o
o
o

hoe VGZ garandeert dat er voor al uw verzekerden continuïteit van zorg is, waarbij u specifiek
aandacht besteedt aan verzekerden die in Maasziekenhuis Pantein acute zorg of electieve
operatieve zorg krijgen;
Welke volumes (voor acute zorg en electieve zorg) zouden in dit geval ergens door ander
ziekenhuizen moeten worden opgepakt?
Welke extra capaciteit kunnen de ziekenhuizen in de omgeving van het Maasziekenhuis Pantein
overnemen (acute/electieve zorg en lopende/toekomstige behandelingen);
Wat zijn de mogelijke consequenties van het faillissement voor de aanrijtijd van ambulances in
het adherentiegebied van het Maasziekenhuis Pantein?
Wat is het effect op de reistijden van uw verzekerden bij sluiting van het Maasziekenhuis?

Deze vragen zouden we graag op korte telefonisch met jullie willen bespreken. Wie kunnen we benaderen voor het
maken van een afspraak?
IGJ en NZa zien er gezamenlijk op toe dat in de wijze waarop zorgverzekeraar en zorgaanbieder individueel en
gezamenlijk invulling geven aan hun verantwoordelijkheden, het patiëntenbelang voorop wordt gesteld. Uit
contacten tussen de IGJ en het Maasziekenhuis komt naar voren dat de situatie dringend is maar dat ze op korte
termijn nog aan de betalingsverplichtingen kunnen voldoen.
Vanuit de NZa dringen wij erop aan dat jullie als zorgverzekeraar in de gesprekken met de zorgaanbieder expliciet
ingaan op verschillende scenario’s, waarbij er ingrijpende veranderingen plaatsvinden in het zorgaanbod in de regio,
bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) ten gevolgde van een faillissement. Zorgverzekeraar en zorgaanbieder hebben,
2

vanuit gescheiden taken, een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een goed, veilig en voldoende toegankelijk
zorgaanbod dat aansluit bij de reële behoefte van patiënten te realiseren.

Hoor graag van je.
Groet,

───────────────────────────────────────────────────────────────

Beleidsmedewerker | Toezicht Transparantie en Zorgplicht
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1‐41, 3584 BX Utrecht
T
| E: info@nza.nl | W: www.nza.nl
───────────────────────────────────────────────────────────────

Van
[
@VGZ.nl]
Verzonden: woensdag 9 januari 2019 21:10
Aan:
Onderwerp: RE: vertrouwelijk, betreft bedrijfsgegevens
Beste
,
Levert het memo nog vragen op bij de NZa en kun je mij informeren wat de NZa met deze informatie gedaan heeft
of gaat doen?
Gr
Van:
Verzonden: vrijdag 21 december 2018 15:59
Aan:
Onderwerp: vertrouwelijk, betreft bedrijfsgegevens
Beste
,
en
,
Zoals vanmiddag telefonisch aangekondigd bij
hierbij ter informatie voor de NZa het memo met betrekking tot
Maasziekenhuis Pantein waarvan openbaarmaking zou kunnen leiden tot onevenredige benadeling van het
betreffende ziekenhuis.
Derhalve graag zeer vertrouwelijk behandelen en niet verder verspreiden.
Met vriendelijke groet,

Directeur Beheer divisie Zorg
Coöperatie VGZ UA
Nieuwe Stationsstraat 12 | 6811 KS | Arnhem
Postbus 5040 | 6802 EA | Arnhem
3

@vgz.nl | www.vgz.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E‐mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E‐mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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Zouden jullie nog zo spoedig mogelijk vandaag kunnen reageren op het gespreksverslag?
Vriendelijke groet

Beleidsmedewerker | Toezicht transparantie en zorgplicht
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1‐41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 82 20 /
| E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

Van:
Verzonden: donderdag 31 januari 2019 11:11
Aan
@VGZ.nl';
@vgz.nl';
CC:
Onderwerp: verslag en afspraken omtrent Maasziekenhuis Pantein
Goedemorgen

@vgz.nl'

,

Bijgaand een verslag van ons telefonisch overleg vorige week. Ik wil hier graag het volgende bij vragen:
• Kunnen jullie uiterlijk maandagochtend aanvullingen/aanpassingen doorgeven op dit verslag;
• In onze gesprekken met VGZ en CZ kwam een verschillend tijdspad naar voren voor het opleveren van de
businesscase (respectievelijk eind januari en medio/eind februari. Graag vernemen we wat feitelijk het tijdspad is;
• Graag maken we zo spoedig mogelijk na 5 februari met VGZ en CZ een afspraak voor een telefonisch overleg. Dit
willen we graag doen op basis van concrete schriftelijke analyse informatie die inzicht verschaft over het
minimaliseren van de risico’s op discontinuïteit van zorg . Kunnen jullie deze informatie met ons delen en samen
met CZ een afspraak hiervoor maken met ons?
Vast hartelijk dank voor de reactie
Vriendelijke groet

Beleidsmedewerker | Toezicht transparantie en zorgplicht
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1‐41, 3584 BX Utrecht
T:
| E: info@nza.nl | W: www.nza.nl
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E‐mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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NZa heeft de afgelopen periode contact gehad met de belangrijkste verzekeraars (CZ en VGZ)
*

*

De verzekeraars hebbe

*

Zowel CZ als VGZ onderzoeken

*

De SEH beschikbaarheidsbijdrage

‐‐‐
Verzonden vanuit Workspace ONE Boxer<https://whatisworkspaceone.com/boxer>
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E‐mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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Coöperatie VGZ UA
Nieuwe Stationsstraat 12 | 6811 KS | Arnhem
Postbus 5040 | 6802 EA | Arnhem

| www.vgz.nl

Van:
Verzonden: vrijdag 8 februari 2019 16:22
Aan:
CC:
Onderwerp: verslag telefonisch gesprek omtrent Maasziekenhuis Pantein
Goedemiddag,
Bijgaand een verslag van ons telefonisch overleg van afgelopen donderdag. Graag ontvangen wij uiterlijk dinsdag,
eind van de middag, eventuele aanpassingen en/of aanvullingen.
Alvast hartelijk dank voor de reactie.
Met vriendelijke groet,

───────────────────────────────────────────────────────────────

Toezichthouder |
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
| E: info@nza.nl | W: www.nza.nl
───────────────────────────────────────────────────────────────

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of
dit bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en
het bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen
besluiten waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.
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Van:
@nza.nl>
Verzonden: vrijdag 15 februari 2019 08:34
Aan:
@nza.nl>
Onderwerp: Fwd: vertrouwelijk: FW: 20190130 MEMO beschikbaarheidsbijdrage

Ha

, zoals net besproken! Ik zie dat de notitie van Pantein komt.

Groet

--Verzonden vanuit Workspace ONE Boxer
---------- Doorgestuurd bericht ---------Van:
Datum: 14 februari 2019 om 17:00:53 CET
Onderwerp: vertrouwelijk: FW: 20190130 MEMO beschikbaarheidsbijdrage
Aan:
Cc:
Hoi
Eerder spraken we over het Maasziekenhuis en hun toekomstvisie. Zij hebben ons in dat verband ook bijgaand
document gezonden waarin zij schetsen wat hun opbrengsten bij de SEH en de acute verloskunde zijn en hoe zich
dat verhoudt tot de (normatieve) kosten en wat zij dan tekort zouden komen. Zou ik jou –in alle vertrouwelijkheid‐
mogen vragen daar naar te laten kijken? Klopt het wat zij schrijven/beweren?
Aanstaande dinsdag spreken zij weer met de minister, het zou fijn zijn als we voor die tijd iets zouden kunnen horen.
Ik had het je eerder moeten vragen maar heb er eerlijk gezegd gewoon niet aan gedacht.
Groet,
Van
Verzonden: vrijdag 8 februari 2019 09:04
Aan:
Onderwerp: 20190130 MEMO beschikbaarheidsbijdrage
Beste
Hierbij de rapportage met de toelichting over spoedzorg in het Maasziekenhuis.
Laat me graag weten of dit is wat je nodig hebt of meer of minder.
Dank je wel

Pantein staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 17137132.
BELANGRIJK: Dit document en de eventuele bijlagen is/zijn uitsluitend bestemd voor de hierboven genoemde
geadresseerde(n) en kan/kunnen vertrouwelijke informatie bevatten.
Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve u zich te onthouden van verspreiding of vermenigvuldiging van dit
bericht. Indien dit bericht kennelijk per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u dit onverwijld te berichten
aan de verzender van dit bericht en dit bericht per omgaande te vernietigen.
1
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Van:
Verzonden: vrijdag 8 februari 2019 09:04
Aan
Onderwerp: 20190130 MEMO beschikbaarheidsbijdrage
Beste

,

Hierbij de rapportage met de toelichting over spoedzorg in het Maasziekenhuis.
Laat me graag weten of dit is wat je nodig hebt of meer of minder.
Dank je wel

Pantein staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 17137132.
BELANGRIJK: Dit document en de eventuele bijlagen is/zijn uitsluitend bestemd voor de hierboven genoemde geadresseerde(n) en
kan/kunnen vertrouwelijke informatie bevatten.
Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve u zich te onthouden van verspreiding of vermenigvuldiging van dit bericht. Indien dit bericht
kennelijk per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u dit onverwijld te berichten aan de verzender van dit bericht en dit bericht
per omgaande te vernietigen.
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Afgelopen donderdag heeft Pantein met PWC een goed gesprek gehad met Rabobank. Uiterlijk 27 februari
komt rabobank met een reactie hoe ze omgaan met de lening
VWS heeft (
met) blijkbaar toch ook gesproken met rabobank (
). Wat hier
precies besproken is, is niet duidelijk
Morgen zitten pantein en zorgverzekeraars weer bij vws. Er wordt verwacht dat hier dan concreet
gesproken wordt over mogelijke oplossingen waar VWS over zou willen meedenken/helpen.
De businesscase zal eind deze week zo goed als definitief zijn

Conclusie is dus wel dat er op dit dossier veel beweging is van de verschillende partijen en dat we ook kunnen
concluderen dat het feit dat men verschillende onderwerpen op verschillende (externe) tafels bespreekt, ertoe kan
leiden
.
Immers het ziekenhuis kampt
. En de zorgverzekeraars
hebben in hun contractering de afgelopen

Daar heb je feitelijk de inhoud van de business case voor nodig om het totaalplaatje te bezien aan welke knoppen ze
nog kunnen draaien.
Kern van de boodschap:

Kun je hier wat mee?
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

───────────────────────────────────────────────────────────────
Hartelijke groet,
Unitmanager Toezicht Zorgaanbieders | Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
M:
| E:
@nza.nl | W: www.nza.nl
───────────────────────────────────────────────────────────────

Van:
Verzonden: donderdag 14 februari 2019 18:50
Aan:
Onderwerp: FW: vertrouwelijk: FW: 20190130 MEMO beschikbaarheidsbijdrage

Ha

, morgen even bespreken in ons WO? Groet
2

Van:
[
@minvws.nl]
Verzonden: donderdag 14 februari 2019 17:01
Aan:
CC:
Onderwerp: vertrouwelijk: FW: 20190130 MEMO beschikbaarheidsbijdrage

Hoi
,
Eerder spraken we over het Maasziekenhuis en hun toekomstvisie. Zij hebben ons in dat verband ook bijgaand
document gezonden waarin zij schetsen wat hun opbrengsten bij de SEH en de acute verloskunde zijn en hoe zich
dat verhoudt tot de (normatieve) kosten en wat zij dan tekort zouden komen. Zou ik jou –in alle vertrouwelijkheid‐
mogen vragen daar naar te laten kijken? Klopt het wat zij schrijven/beweren?
Aanstaande dinsdag spreken zij weer met de minister, het zou fijn zijn als we voor die tijd iets zouden kunnen horen.
Ik had het je eerder moeten vragen maar heb er eerlijk gezegd gewoon niet aan gedacht.
Groet,

Van:
Verzonden: vrijdag 8 februari 2019 09:04
Aan:
Onderwerp: 20190130 MEMO beschikbaarheidsbijdrage
Beste

,

Hierbij de rapportage met de toelichting over spoedzorg in het Maasziekenhuis.
Laat me graag weten of dit is wat je nodig hebt of meer of minder.
Dank je wel

Pantein staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 17137132.
BELANGRIJK: Dit document en de eventuele bijlagen is/zijn uitsluitend bestemd voor de hierboven genoemde geadresseerde(n) en
kan/kunnen vertrouwelijke informatie bevatten.
Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve u zich te onthouden van verspreiding of vermenigvuldiging van dit bericht. Indien dit bericht
kennelijk per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u dit onverwijld te berichten aan de verzender van dit bericht en dit bericht
per omgaande te vernietigen.
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Hierbij de rapportage met de toelichting over spoedzorg in het Maasziekenhuis.
Laat me graag weten of dit is wat je nodig hebt of meer of minder.
Dank je wel

Pantein staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 17137132.
BELANGRIJK: Dit document en de eventuele bijlagen is/zijn uitsluitend bestemd voor de hierboven genoemde geadresseerde(n) en
kan/kunnen vertrouwelijke informatie bevatten.
Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve u zich te onthouden van verspreiding of vermenigvuldiging van dit bericht. Indien dit bericht
kennelijk per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u dit onverwijld te berichten aan de verzender van dit bericht en dit bericht
per omgaande te vernietigen.

[Paginanummer]
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 20 februari 2019 21:17
Pantein

Ha
, ik heb vanmiddag gesproken met
met Pantein en VGZ. Hij gaf aan dat zijn beeld is dat
. Zo heeft
richting

over de uitkomst van het gesprek dat VWS gisteren had
toegezegd te kijken

VWS wil een ‘gezant’ aanwijzen die oplossingsrichtingen gaat verkennen. Dit zijn oplossingsrichtingen in den brede.
gaf aan
Ik heb aangegeven dat
Ik heb toegezegd dat wij VWS op de hoogte zullen stellen van onze analyse als we het business plan hebben
er met
naar kan
beoordeeld. Hoe zullen we die analyse aanvliegen in onze aanwezigheid? Vragen of
kijken?
Groet

[Paginanummer]
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Bij mij is
voorzien.

de dossierhouder, bij PZo

. Zij kunnen jullie van al het nodig en nuttige

Groetjes,

[Paginanummer]

Zie gevoeligheidsanalyse RIVM-mail in de

bijlage voor de cijfers.

We

moeten hier dus prioriteit aan geven.
Er wordt nog nagedacht over een VWS gezant die bij alle partijen kan bevorderen dat de opgaven op tijd vervuld
worden.
De minister heeft ons (PZo, CZ en NZa) de opdracht gegeven om te kijken wat we kunnen doen aan de
beschikbaarheidsbijdrage.
Daartoe zijn twee acties nodig, waarvoor we NZa willen verzoeken om die uit te voeren:
1. Onderzoeken hoe groot de tekorten op acute as (eerst maar te beginnen bij SEH en acute verloskunde) zijn
bij Maasziekenhuis,
(we hebben meerdere keren gevraagd,
maar niets qua onderbouwing gekregen). We hebben tot nu toe alleen de gegevens in de bijlage
gekregen.
2. Een berekening van de beschikbaarheidsbijdrage voor SEH en acute verloskunde voor dit ziekenhuis (om
dat te kunnen doen moeten jullie wrsch sowieso meer cijfers van ziekenhuis krijgen)

Bij mij is
voorzien.

de dossierhouder, bij PZo

. Zij kunnen jullie van al het nodig en nuttige

Groetjes,

2
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CC:
Onderwerp: RE: Spoedverzoek

Geachte

,

Hierbij stuur ik u het document waarin uitwerking wordt gegeven aan de aanpak voor het Maasziekenhuis.
Het is een uitgebreid document waarin verschillende scenario’s worden uitgewerkt alsook de vraag die aan iedere
stakeholder wordt gesteld als bijdrage voor een gezonde, duurzame bedrijfsvoering voor het Maasziekenhuis.
Ik kan mij voorstellen dat er naar aanleiding van alle informatie vragen zijn en mogelijk behoefte aan toelichting.
Indien dat gewenst is zullen wij dit graag geven, ik hoop dat u dat wil laten weten.
In het kader van alle zorgvuldigheid laat ik u weten dat slecht een zeer kleine groep op de hoogte is van deze
scenario’s.
Ik wil u verzoeken zeer vertrouwelijk met de gegevens om te gaan.
Het wachtwoord voor het document is;
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
met vriendelijke groet

Van:
Verzonden: woensdag 27 februari 2019 17:05
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Spoedverzoek
Goedemiddag

,

en

,

Vandaag heb ik telefonisch gesproken met
naar aanleiding van het verzoek van de Nza om informatie,
zijnde de op handen zijnde business case, te ontvangen. Ik begreep dat er wat onduidelijkheid heerste over de
redenen waarom de NZa inzicht wil verkrijgen in deze informatie.
Primair is het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het bestuur van het ziekenhuis om zorg te dragen voor
een financieel gezonde organisatie en daarmee de kwaliteit en continuiteit van de zorg in het ziekenhuis te borgen
voor de patienten.
Het is de rol van de Nza om er op toe te zien dat de zorgverzekeraars op een goede wijze invulling geven aan hun
zorgplicht. Tijdige en volledige informatie over mogelijke knelpunten bij het kunnen voldoen aan of risico’s op de
zorgplicht is daarvoor essentieel.
Wij hebben al eerder via de verzekeraars vernomen dat
Ook VWS heeft ons naar aanleiding van
gesprekken met u verzocht om te analyseren, toe te zien en om advies. Het ziekenhuis en verzekeraars heeft
daartoe
waar een aantal scenario’s worden uitgewerkt. Om onze rol uit
te kunnen voeren en gelijktijdig aan het verzoek van VWS te kunnen voldoen, verzoeken wij u om ons zo spoedig
mogelijk de business case te doen toekomen. Ook al is deze wellicht nog niet helemaal definitief.
Met
besprak ik ook dat het wellicht raadzaam is om bij eventuele vragen, afhankelijk van de aard er van,
op kort termijn alsnog gezamenlijk in overleg te treden.
Indien er nog vragen zijn naar aanleiding van deze mail vindt u onderstaand mijn contactgegevens.

[Paginanummer]

Wij zijn door VWS benaderd mbt het ziekenhuis van Pantein. Dit naar aanleiding van overleggen die de afgelopen
periode hebben plaatsgevonden, waar u samen met CZ en het betreffende ziekenhuis bij aanwezig was.
Eerder deze week heeft mijn collega
telefonisch contact ook met u gehad over de laatste stand van
zaken. U heeft aangegeven dat deze week de business case definitief wordt vastgesteld.
De Nza vindt het van groot belang, ook met het oog op de vragen van VWS aan ons, om deze business case te
ontvangen. Wij verzoeken u dan ook om deze business case zo spoedig mogelijk, doch einde van deze week naar ons
toe te sturen.
Indien u alsnog even telefonisch overleg wil, dan kunt u mij bereiken via onderstaande gegevens.

───────────────────────────────────────────────────────────────
Hartelijke groet,
| Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
| W: www.nza.nl
───────────────────────────────────────────────────────────────

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of
dit bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en
het bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen
besluiten waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Pantein staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 17137132.
BELANGRIJK: Dit document en de eventuele bijlagen is/zijn uitsluitend bestemd voor de hierboven genoemde geadresseerde(n) en
kan/kunnen vertrouwelijke informatie bevatten.
Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve u zich te onthouden van verspreiding of vermenigvuldiging van dit bericht. Indien dit bericht
kennelijk per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u dit onverwijld te berichten aan de verzender van dit bericht en dit bericht
per omgaande te vernietigen.

[Paginanummer]
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De minister heeft ons (PZo, CZ en NZa) de opdracht gegeven om te kijken wat we kunnen doen aan de
beschikbaarheidsbijdrage.
Daartoe zijn twee acties nodig, waarvoor we NZa willen verzoeken om die uit te voeren:
1. Onderzoeken hoe groot de tekorten op acute as (eerst maar te beginnen bij SEH en acute verloskunde) zijn
bij Maasziekenhuis,
(we hebben meerdere keren gevraagd,
maar niets qua onderbouwing gekregen). We hebben tot nu toe alleen de gegevens in de bijlage
gekregen.
2. Een berekening van de beschikbaarheidsbijdrage voor SEH en acute verloskunde voor dit ziekenhuis (om
dat te kunnen doen moeten jullie wrsch sowieso meer cijfers van ziekenhuis krijgen)
Bij mij is
voorzien.
Groetjes,

de dossierhouder, bij PZo

. Zij kunnen jullie van al het nodig en nuttige

[Paginanummer]
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

donderdag 28 februari 2019 21:54
Fwd: RE: vertrouwelijk

Tkn
--Verzonden vanuit Workspace ONE Boxer
---------- Doorgestuurd bericht ---------Van:
Datum: 28 februari 2019 om 21:24:21 CET
Onderwerp: RE: vertrouwelijk
Aan:
Hi
,
De bedragen uit de berekening voor de BB kloppen. Of de aantallen acute verloskunde dbc’s en de seh‐consulten die
het ziekenhuis opgeeft kloppen, weten we niet. Daarvoor hebben we datasets uit Vektis nodig maar die krijgen we
pas in maart en in juni binnen.
Maar nogmaals: we hebben geen reden om aan te nemen da
. Het lijkt me wel verstandig nog even dit
nacalculatieprincipe uit te leggen aan het zhs als je ze spreekt: het bedrag dat het ziekenhuis eventueel ontvangt is
altijd voorlopig en dus afhankelijk van de daadwerkelijke productie in t.
Ik begrijp uit jouw appje dat je morgen praat met het zhs. Ik heb bij
aangedrongen op een moment van
strategisch beraad, begin volgende week in aanwezigheid van
. Ik weet niet of dat er nog komt. Strategisch
beraad lijkt mij wenselijk omdat ik het gevoel heb dat

Groet
Van
Verzonden: donderdag 28 februari 2019 08:57
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: vertrouwelijk
Dag
,
Inmiddels hebben wij vanochtend de bredere bc ontvangen van het ziekenhuis. Is het jou al gelukt om naar
bijgevoegd document icm onderstaande vragen te kijken?
Ik hoor het graag zsm gezien korte tijdslijnen.
Dank!

───────────────────────────────────────────────────────────────
Hartelijke groet,
[Paginanummer]

| Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1‐41, 3584 BX Utrecht
| W: www.nza.nl
───────────────────────────────────────────────────────────────
Van
@minvws.nl]
Verzonden: vrijdag 22 februari 2019 16:06
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: vertrouwelijk
Ha
,
en
,
Bijgaand een nieuw stuk van Pantein over hun berekeningen beschikbaarheidsbijdrage.
In andere stukken zat blijkbaar een dubbeltelleing.
Zouden jullie ons ajb uiterlijk 6 maart door kunnen geven of
‐ De cijfers over SEH en AV kloppen
‐ het zou kloppen dat een beschikbaarheidsbijdrage idd uit zou komen op totaal
Veel dank,

?

Van:
Verzonden: woensdag 20 februari 2019 21:52
Aan:
CC:
Onderwerp: vertrouwelijk
Hoi
,
Alvast vooruitlopend op ons telefoongesprek van morgenochtend, vertrouwelijk de onderliggende stukken die we
van het Maasziekenhuis ontvingen.
heeft
ook al even hierover gebeld eind van de dag vandaag.
De minister heeft twee keer met Maasziekenhuis/VGZ gesproken. Gisteren is afgesproken in dat gesprek da

Zie gevoeligheidsanalyse RIVM‐mail in de bijlage voor
de cijfers.
We
moeten hier dus prioriteit aan geven.
Er wordt nog nagedacht over een VWS gezant die bij alle partijen kan bevorderen dat de opgaven op tijd vervuld
worden.
De minister heeft ons (PZo, CZ en NZa) de opdracht gegeven om te kijken wat we kunnen doen aan de
beschikbaarheidsbijdrage.
Daartoe zijn twee acties nodig, waarvoor we NZa willen verzoeken om die uit te voeren:
1. Onderzoeken hoe groot de tekorten op acute as (eerst maar te beginnen bij SEH en acute verloskunde) zijn bij
Maasziekenhuis,
(we hebben meerdere keren gevraagd, maar
niets qua onderbouwing gekregen). We hebben tot nu toe alleen de gegevens in de bijlage gekregen.
2. Een berekening van de beschikbaarheidsbijdrage voor SEH en acute verloskunde voor dit ziekenhuis (om dat
te kunnen doen moeten jullie wrsch sowieso meer cijfers van ziekenhuis krijgen)

Bij mij is
voorzien.
Groetjes,

de dossierhouder, bij PZo

. Zij kunnen jullie van al het nodig en nuttige

[Paginanummer]
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Wij hebben al eerder via de verzekeraars vernomen dat er bij het ziekenhuis van Pantein risico’s zijn op het mogelijk
kunnen gaan voldoen aan de continuiteit van zorg en de zorgplicht. Ook VWS heeft ons naar aanleiding van
gesprekken met u verzocht om te analyseren, toe te zien en om advies. Het ziekenhuis en verzekeraars heeft
daartoe Strategy& ingehuurd voor een business case waar een aantal scenario’s worden uitgewerkt. Om onze rol uit
te kunnen voeren en gelijktijdig aan het verzoek van VWS te kunnen voldoen, verzoeken wij u om ons zo spoedig
mogelijk de business case te doen toekomen. Ook al is deze wellicht nog niet helemaal definitief.
Met
besprak ik ook dat het wellicht raadzaam is om bij eventuele vragen, afhankelijk van de aard er van,
op kort termijn alsnog gezamenlijk in overleg te treden.
Indien er nog vragen zijn naar aanleiding van deze mail vindt u onderstaand mijn contactgegevens.

───────────────────────────────────────────────────────────────
Hartelijke groet,

Unitmanager Toezicht Zorgaanbieders | Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1‐41, 3584 BX Utrecht
M
| E:
@nza.nl | W: www.nza.nl
───────────────────────────────────────────────────────────────
Van:
[
@vgz.nl]
Verzonden: maandag 25 februari 2019 08:51
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Spoedverzoek
Dag

,

Ik heb je verzoek afgelopen vrijdag besproken met Pantein en CZ en we kwamen samen tot de conclusie dat de
snelste route voor jullie om aan de benodigde informatie te komen, die via Pantein zelf is.
Pantein heeft Strategy& ingehuurd om hen te ondersteunen in deze fase. Je kunt contacten met de director van
Strategy& die de begeleiding doet: de heer
via
of via de mail (zie in cc).

Strategisch Innovatiemanager
Afdeling Zorginnovatie
Coöperatie VGZ UA
Nieuwe Stationsstraat 12 | 6811 KS | Arnhem
Postbus 5040 | 6802 EA | Arnhem

2

r@vgz.nl | www.vgz.nl

Van:
[
@nza.nl]
Verzonden: donderdag 21 februari 2019 16:30
Aan:
<
@vgz.nl>
CC:
<
@nza.nl>
Onderwerp: Spoedverzoek
Beste heer

,

Het is mij niet gelukt om u vandaag telefonisch te benaderen, daarom mijn verzoek per mail.
Wij zijn door VWS benaderd mbt het ziekenhuis van Pantein. Dit naar aanleiding van overleggen die de afgelopen
periode hebben plaatsgevonden, waar u samen met CZ en het betreffende ziekenhuis bij aanwezig was.
Eerder deze week heeft mijn collega
telefonisch contact ook met u gehad over de laatste stand van
zaken. U heeft aangegeven dat deze week de business case definitief wordt vastgesteld.
De Nza vindt het van groot belang, ook met het oog op de vragen van VWS aan ons, om deze business case te
ontvangen. Wij verzoeken u dan ook om deze business case zo spoedig mogelijk, doch einde van deze week naar ons
toe te sturen.
Indien u alsnog even telefonisch overleg wil, dan kunt u mij bereiken via onderstaande gegevens.

───────────────────────────────────────────────────────────────
Hartelijke groet,

Unitmanager Toezicht Zorgaanbieders | Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1‐41, 3584 BX Utrecht
| E:
@nza.nl | W: www.nza.nl
───────────────────────────────────────────────────────────────
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E‐mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E‐mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
3

Pantein staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 17137132.
BELANGRIJK: Dit document en de eventuele bijlagen is/zijn uitsluitend bestemd voor de hierboven genoemde geadresseerde(n) en
kan/kunnen vertrouwelijke informatie bevatten.
Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve u zich te onthouden van verspreiding of vermenigvuldiging van dit bericht. Indien dit bericht
kennelijk per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u dit onverwijld te berichten aan de verzender van dit bericht en dit bericht
per omgaande te vernietigen.
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We spreken elkaar maandag!

───────────────────────────────────────────────────────────────
Hartelijke groet,
| Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
| W: www.nza.nl
───────────────────────────────────────────────────────────────

[Paginanummer]
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Ik schat in dat we intern op Rvb niveau volgende week ook gaan praten over het dossier van Pantein.
Kunnen jullie even meedenken in het op een rijtje zetten hoe we Pantein ingeschat hebben irt tot de
brief zwakke ziekenhuizen dat er het eerste half jaar geen ziekenhuis failliet zou gaan?

─────────────────────────────────────────────────────────
──────
Hartelijke groet,
Mw.
| Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
| W: www.nza.nl
─────────────────────────────────────────────────────────
──────

[Paginanummer]
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CC:
Onderwerp: RE: Spoedverzoek

Goedemorgen
Onderschrijf de mail van

, waarbij van mijn kant nog de navolgende aandachtspunten:

1

2

3

4)

5

6
[Paginanummer]

7)

Alles overziend

Mvgr

───────────────────────────────────────────────────────────────

Beleidsmedewerker | Toezicht Zorgaanbieders
T: (030) 296 82 71 |
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 11 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl
───────────────────────────────────────────────────────────────

Van:
Verzonden: donderdag 28 februari 2019 14:35
Aan:
[Paginanummer]

CC:
Onderwerp: RE: Spoedverzoek

Goedemiddag

,

Ik heb naar de BC gekeken en de volgende dingen vallen mij op (buiten de harde financiële gegevens, hopelijk kan
hier iets over zeggen):
Scenario A
Algemeen:




Afhankelijkheid verzekeraars/omliggende ziekenhuizen:



Eigen acties Maasziekenhuis Pantein



Afhankelijkheid VWS/NZa:



Afhankelijkheid Sint Maartens Kliniek (SMK):

[Paginanummer]



Afhankelijkheid Radboudt (RUMC):



Afhankelijkheid Syntrus Achmea:



Afhankelijkheid Philips:



Afhankelijkheid Rabobank:

Scenario B:

Scenario C:


Ik denk dat we

Eerste gedachtes die ik he

[Paginanummer]

CC:
Onderwerp: RE: Spoedverzoek

Geachte mevrouw
Hierbij stuur ik u het document waarin uitwerking wordt gegeven aan de aanpak voor het Maasziekenhuis.
Het is een uitgebreid document waarin verschillende scenario’s worden uitgewerkt alsook de vraag die aan iedere
stakeholder wordt gesteld als bijdrage voor een gezonde, duurzame bedrijfsvoering voor het Maasziekenhuis.
Ik kan mij voorstellen dat er naar aanleiding van alle informatie vragen zijn en mogelijk behoefte aan toelichting.
Indien dat gewenst is zullen wij dit graag geven, ik hoop dat u dat wil laten weten.
In het kader van alle zorgvuldigheid laat ik u weten dat slecht een zeer kleine groep op de hoogte is van deze
scenario’s.
Ik wil u verzoeken zeer vertrouwelijk met de gegevens om te gaan.
Het wachtwoord voor het document is;
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
met vriendelijke groet

Van
@nza.nl]
Verzonden: woensdag 27 februari 2019 17:05
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Spoedverzoek
Goedemiddag mevrouw

, heer

en

,

Vandaag heb ik telefonisch gesproken met dhr
naar aanleiding van het verzoek van de Nza om informatie,
zijnde de op handen zijnde business case, te ontvangen. Ik begreep dat er wat onduidelijkheid heerste over de
redenen waarom de NZa inzicht wil verkrijgen in deze informatie.
Primair is het in eerste instantie de verantwoordelijkheid van het bestuur van het ziekenhuis om zorg te dragen voor
een financieel gezonde organisatie en daarmee de kwaliteit en continuiteit van de zorg in het ziekenhuis te borgen
voor de patienten.
Het is de rol van de Nza om er op toe te zien dat de zorgverzekeraars op een goede wijze invulling geven aan hun
zorgplicht. Tijdige en volledige informatie over mogelijke knelpunten bij het kunnen voldoen aan of risico’s op de
zorgplicht is daarvoor essentieel.
Wij hebben al eerder via de verzekeraars vernomen dat er bij het ziekenhuis van Pantein risico’s zijn op het mogelijk
kunnen gaan voldoen aan de continuiteit van zorg en de zorgplicht. Ook VWS heeft ons naar aanleiding van
gesprekken met u verzocht om te analyseren, toe te zien en om advies. Het ziekenhuis en verzekeraars heeft
daartoe Strategy& ingehuurd voor een business case waar een aantal scenario’s worden uitgewerkt. Om onze rol uit
te kunnen voeren en gelijktijdig aan het verzoek van VWS te kunnen voldoen, verzoeken wij u om ons zo spoedig
mogelijk de business case te doen toekomen. Ook al is deze wellicht nog niet helemaal definitief.
Met dhr Otten besprak ik ook dat het wellicht raadzaam is om bij eventuele vragen, afhankelijk van de aard er van,
op kort termijn alsnog gezamenlijk in overleg te treden.
Indien er nog vragen zijn naar aanleiding van deze mail vindt u onderstaand mijn contactgegevens.

[Paginanummer]

Wij zijn door VWS benaderd mbt het ziekenhuis van Pantein. Dit naar aanleiding van overleggen die de afgelopen
periode hebben plaatsgevonden, waar u samen met CZ en het betreffende ziekenhuis bij aanwezig was.
Eerder deze week heeft mijn collega
telefonisch contact ook met u gehad over de laatste stand van
zaken. U heeft aangegeven dat deze week de business case definitief wordt vastgesteld.
De Nza vindt het van groot belang, ook met het oog op de vragen van VWS aan ons, om deze business case te
ontvangen. Wij verzoeken u dan ook om deze business case zo spoedig mogelijk, doch einde van deze week naar ons
toe te sturen.
Indien u alsnog even telefonisch overleg wil, dan kunt u mij bereiken via onderstaande gegevens.

───────────────────────────────────────────────────────────────
Hartelijke groet,
| Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
| W: www.nza.nl
───────────────────────────────────────────────────────────────

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of
dit bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en
het bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen
besluiten waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden
van berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Pantein staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 17137132.
BELANGRIJK: Dit document en de eventuele bijlagen is/zijn uitsluitend bestemd voor de hierboven genoemde geadresseerde(n) en
kan/kunnen vertrouwelijke informatie bevatten.
Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve u zich te onthouden van verspreiding of vermenigvuldiging van dit bericht. Indien dit bericht
kennelijk per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u dit onverwijld te berichten aan de verzender van dit bericht en dit bericht
per omgaande te vernietigen.
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Rabobank:

Onderwerp van gesprek maandagochtend is stroomlijnen van ons geluid/acties richting de partijen.

) en natuurlijk het verzoek omtrent beschikbaarheidsbijdrage.
We spreken elkaar maandag!

───────────────────────────────────────────────────────────────
Hartelijke groet,
Unitmanager Toezicht Zorgaanbieders | Directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
| W: www.nza.nl
───────────────────────────────────────────────────────────────
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

@minvws.nl>
maandag 11 maart 2019 14:28
RE: Woensdag

Oke, had het al besproken. Jij zou welkom zijn geweest. We bellen nog wel even dezer dagen/uren.
Groet,

Van:
Verzonden: maandag 11 maart 2019 12:12
Aan:
Onderwerp: Woensdag
Ha
, ik heb intern ook nog even gesproken over de vraag of wij willen aansluiten bij het overleg van
aanstaande woensdag over Pantein. Om verschillende redenen zien wij daar toch vanaf. Graag bereid tot het
geven van een toelichting, maar dan weet je alvast dat jij dit intern niet meer verder hoeft te bespreken.
Groet
--Verzonden vanuit Workspace ONE Boxer Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht
dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.

[Paginanummer]
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

@minvws.nl>
donderdag 14 maart 2019 15:27
Vertrouwelijk
Bijeenkomst MZP.pptx

Ha
,
Zoals afgesproken stuur ik je vertrouwelijk het beeld dat
als gezant heeft van de situatie in het
MZP. De presentatie is niet verspreid onder de deelnemers van het overleg, uiteraard is het beeld wel aan hen
gepresenteerd.
Groet,

[Paginanummer]
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Hoi

,

Dankjewel voor heldere terugkoppeling. Lijkt nu

Prima om dinsdagochtend hierover verder te overleggen.
Groet

--Van:
@nza.nl>
Verzonden: donderdag 14 maart 2019 21:48
Aan:
@nza.nl>;
@nza.nl>
Onderwerp: terugkoppeling overleg Pantein
Ha

,

en

@nza.nl>;

,

heeft mij vandaag telefonisch een terugkoppeling gegeven van het overleg dat
afgelopen woensdag plaatsvond over Pantein. In dit overleg heeft verkenner
zijn
bevindingen gepresenteerd.
heeft de presentatie vertrouwelijk met mij gedeeld, zie bijlage.
Graag niet breder verspreiden.
Vervolgens hebben alle betrokken partijen nog kort wat toelichting gegeven op hun positie.
Kortweg:


Pantein:



Zorgverzekeraars:



Bank:



Radboud en St. Maartenskliniek

.

VWS:

o

2

De gedachte is dat partijen op 2 april weer samenkomen en dan ook specifieker een antwoord
kunnen geven op de vragen die in de presentatie van de verkenner worden gesteld. VWS wil een
convenant maken waarin onderlinge afspraken uiteindelijk worden opgenomen.
Ik heb
de vraag gesteld of hij er vertrouwen in heeft dat partijen Pantein willen laten slagen.
Zijn antwoord daarop was positief.
Acties:


zou graag met ons overleggen om de financiële bijdrage van VWS
@
, ik denk dat jullie hierover het beste met hem kunnen
schakelen.
en ik willen alle betrokken zorgverzekeraars een brief sturen

Ik zal kijken of het lukt om volgende week even kort samen te komen om dit dossier te bespreken.
Groet
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Hoi

,

Dit waren de punten die
Beste

en mij opvielen. Heb je nog toevoegingen?

,

Dank voor het toesturen. V.w.b. onze rol zou ik graag zien dat

Groet

Van:
@minvws.nl]
Verzonden: maandag 1 april 2019 12:12
Aan:
Onderwerp: Vertrouwelijk: Concept bestuurlijke afspraken inzake MZP

drs. F.J. (Fred) Krapels
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
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Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

[Paginanummer]
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Ha

woensdag 24 april 2019 14:57
Monitoring afspraken Maasziekenhuis.pptx
Monitoring afspraken Maasziekenhuis.pptx

,

Ik heb een voorstel tot monitoring, waarbij ik wel denk dat het goed is als we de informatie hebben, dat wij een
voorzet doen voor een rapportage‐format. Ik denk dat
of
daar ook wel bij kunnen
helpen wellicht.
Paar dingen die me te binnen schoten terwijl ik dit aan het formuleren was:


Opvallend is dat



Ik sprak net even met



Monitoring regiobeeld, zou ik wellicht ook even

al brainstormend het idee voor

mee willen laten kijken. Het gaat om

Eerste aanzet dus!
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Van:
[
@minvws.nl]
Verzonden: dinsdag 23 april 2019 17:37
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: concept opdrachtbrief NZa EWS 23 maart
Dag collega’s van de NZa,
In het PO Toezicht is afgesproken dat VWS de NZa zal vragen om een voorstel voor de verbetering van de
vroegsignalering van zorgaanbieders in de financiële problemen. Daartoe treffen jullie bijgevoegde de concept‐
opdrachtbrief.
Voordat we deze brief ‘formeel’ verzenden hoor ik graag of jullie hiermee uit de voeten kunnen. We sluiten in de
brief aan op de kaders zoals deze zijn geschetst in eerdere brieven aan de Kamer en de overleggen met
zorgkantoren en zorgverzekeraars in de afgelopen maand. Het uitgangspunt is wat ons betreft dat we zoveel als
mogelijk aansluiten op het bestaande toezicht van de IGJ en NZa en de systemen van de zorgverzekeraars. Neem
vooral even contact op als er nog verdere toelichting nodig is.
Groeten,

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport
Directie Patiënt en Zorgordening
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
...............................................................
M
E
@minvws.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E‐mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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Gisteren hebben
en ik met Zilveren Kruis gesproken over ziekenhuis Treant en de MSZ zorg in de regio
Drenthe en Zuid‐Oost Groningen.
Om in de regio Drenthe Zuidoost Groningen, goede ziekenhuis zorg te behouden is, in een samenwerking tussen de
ziekenhuizen Treant, Ommelander, Wilhelmina , zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis en de huisartsen uit de
regio, een soort regio plan ontwikkeld. Dit regio plan gaat uit van 24/7 ziekenhuizen in Assen en Emmen en
dag/weekziekenhuizen voor electieve, niet complexe en niet acute zorg in Stadskanaal en Hoogeveen. Dit plan is
inmiddels met Vws, gemeenten en provincie gedeeld, is in lijn met de afspraken uit het hoofdlijnen akkoord en lijkt
over voldoende draagvlak te beschikken. Partijen werken nu aan een verder invulling van deze plannen, deze
worden tegen de zomer verwacht.

Op basis van het gesprek hebben we de indruk dat

We hebben nu met Zilveren Kruis afgesproken dat:
‐wij worden geïnformeerd zodra de ontwikkelingen de verkeerde kant op gaan;
‐de verdere uitwerking van de plannen voor regio ontvangen als deze gereed zijn;
‐ we een afspraak maken in september om de voortgang te bespreken.
We vragen ons af

Graag hoor ik van jullie of jullie de afspraken zoals we die nu met Zilveren Kruis hebben gemaakt voldoende vinden
of dat we hiervoor meer capaciteit moeten vrijmaken.
Groet , mede namens
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‐woensdag 29‐ 5 stuurt MZP een voorstel voor de inhoud van de kwartaal monitor. Het streven is om, voor zover
mogelijk, in één rapportage alle stakeholders te informeren. De NZa bekijkt dit voorstel en vult aan indien nodig;
‐maandag 17‐6 treffen we elkaar bij MZP, waarbij indien mogelijk VGZ aansluit.
m. vr. gr.,

Beleidsmedewerker | directie Toezicht en Handhaving

Nederlandse Zorgautoriteit
Bezoekadres: Newtonlaan 1‐41, 3584 BX Utrecht
Postadres: Postbus 3017, 3502 GA Utrecht
www.nza.nl
| info@nza.nl
Volg ons op: LinkedIn | Twitter
Wij werken aan goede en betaalbare zorg.
Legitimatie
Bij ons geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
Rijkspas.
Parkeren
Komt u bij ons op bezoek en komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E‐mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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Nederlandse Zorgautoriteit
Bezoekadres: Newtonlaan 1‐41, 3584 BX Utrecht
Postadres: Postbus 3017, 3502 GA Utrecht www.nza.nl | 030 – 296 81 11 | info@nza.nl Volg ons op: LinkedIn |
Twitter
Wij werken aan goede en betaalbare zorg.

‐‐‐‐‐Oorspronkelijk bericht‐‐‐‐‐
Van:
@minvws.nl]
Verzonden: maandag 3 juni 2019 12:15
Aan:
Onderwerp: FW: motie inz. early warning PvdA en 50+
Hoi

. Ik stuur je deze door. Ik moet vandaag reageren...

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
Van:
@minvws.nl<
Datum: vrijdag 31 mei 2019 11:35 AM
Aan:
@nza.n
@nza.n
@nza.nl>>,
@nza.n
@nza.nl>>
@minvws.nl<
Kopie:
@minvws.n
@minvws.nl>>
Onderwerp: FW: motie inz. early warning PvdA en 50+

@minvws.nl>>
@nza.nl>>,

@minvws.nl>>,

Ha NZa’ers
De PvdA wil bijgevoegde motie indienen met als strekking om de criteria die BDO hanteert in hun lijst van
ziekenhuizen onderdeel te laten zijn van het early warning systeem. Wij moeten voor de minister een appreciatie
geven van die motie. Aangezien BDO gangbare en openbaar beschikbare ratio’s gebruikt voor hun benchmark is mijn
voorstel
Voor de volledigheid sluit ik het BDO rapport bij deze mail. Hoor graag van jullie!
Groet

Van:
@minvws.nl<
Datum: donderdag 30 mei 2019 9:46 PM
Aan:
@minvws.nl<
@minvws.n
@minvws.nl>>
Kopie:
@minvws.nl<
Onderwerp: FW: motie inz. early warning PvdA en 50+

@minvws.nl>>
@minvws.nl>>,
@minvws.nl>>

Ha
vanwege hun vakantie beloofd jullie hierover te
Kunnen jullie ajb een reactie sturen aan
? Ik heb
en
mailen.
De PvdA heeft bij vao een motie ingediend, die door min is ontraden. Na een kort debatje hierover gaf
aan
dat ze de motie zou wijzigen. Bijgaand dus de gewijzigde motie.
Groetjes
2

Verzonden vanaf mijn mobiele telefoon
Van:
@minvws.nl<
Datum: donderdag 30 mei 2019 11:43 AM
Aan:
@minvws.n
@minvws.nl>>,
@minvws.n
@minvws.nl>>
Onderwerp: motie inz. early warning PvdA en 50+

@minvws.nl>>
@minvws.nl>>,

Hi, wat is nu de appreciatie van bijgevoegde aangepaste motie Ploumen?

Met vriendelijke groet,

Politiek adviseur Minister voor Medische Zorg en Sport
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E‐mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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Beleidsmedewerker | directie Toezicht en Handhaving

Nederlandse Zorgautoriteit
Bezoekadres: Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
Postadres: Postbus 3017, 3502 GA Utrecht
www.nza.nl |
| info@nza.nl
Volg ons op: LinkedIn | Twitter
Wij werken aan goede en betaalbare zorg.
Legitimatie
Bij ons geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of Rijkspas.
Parkeren
Komt u bij ons op bezoek en komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
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--Verzonden vanuit Workspace ONE Boxer
---------- Doorgestuurd bericht ---------Van:
Datum: 19 juni 2019 om 15:35:25 CEST
Onderwerp: kamervragen financiele positie ziekenhuizen (analyse Prismant)
Aan:
Cc:
Beste

en

,

VWS heeft schriftelijke vragen vanuit de Tweede Kamer gekregen over de
jaarverslag-cijfers 2018 van ziekenhuizen. Basis voor de vragen zijn de analyse van
Prismant waarover een artikel is verschenen op Zorgvisie. Onderaan in deze mail de
links naar deze berichten.

Het gaat specifiek om de vragen 2, 3 en 5 hieronder.
1. Bent u bekend met het bericht ‘Analyse jaarverslagen: ziekenhuizen uit
gevarenzone’?
2. Kunt u bevestigen dat de gemiddelde financiële positie van ziekenhuizen
in 2018 is verbeterd?
3. Herkent u het beeld dat de rentelasten zijn gedaald met 14,8 procent
vanwege de steeds lagere
kapitaalbehoefte van de ziekenhuizen en de dalende rentetarieven?
4. Kunt u aangeven of het Waarborgfonds voor de Zorgsector solvabiliteitseisen stelt
aan ziekenhuizen?
Zo ja, kunt u aangeven hoe hoog deze solvabiliteitseisen zijn? Zo nee, waarom niet?
5. Hoe verklaart u dat het eigen vermogen van ziekenhuizen in 2018 is
gestegen naar 7,0 miljard euro,
een ruime verdubbeling ten opzichte van 2011?
6. Deelt u de mening dat het in het licht van deze cijfers er meer zou kunnen worden
geïnvesteerd in het
schreeuwend tekort aan zorgpersoneel, noodzakelijke ICT-investeringen en leningen
voor dure
innovaties in ziekenhuizen?
https://www.zorgvisie.nl/analyse-jaarverslagen-ziekenhuizen-uit-gevarenzone/
https://prismant.nl/nieuwsbericht/analyse-jaarrekeningen-ziekenhuizen-2018/#ref

2

Tav de beantwoording zie ik het concept-antwoord grofweg als volgt.

Verzoek
Ik hoor graag of jullie het beeld kunnen bevestigen en het geformuleerde conceptantwoord zo kan wat jullie betreft?
Lukt het jullie om begin volgende week te reageren?
Veel dank alvast!
Met vriendelijke groet,

Senior Beleidsmedewerker
Directie Curatieve Zorg
Ministerie van VWS
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Legitimatie
Bij ons geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
Rijkspas.
Parkeren
Komt u bij ons op bezoek en komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E‐mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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Nederlandse Zorgautoriteit
Bezoekadres: Newtonlaan 1‐41, 3584 BX Utrecht
Postadres: Postbus 3017, 3502 GA Utrecht
www.nza.nl |
| info@nza.nl
Volg ons op: LinkedIn | Twitter
Wij werken aan goede en betaalbare zorg.
Legitimatie
Bij ons geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
Rijkspas.
Parkeren
Komt u bij ons op bezoek en komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E‐mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Vroegsignalering
Hoi
,
Namens IGJ zullen ikzelf,
en
aansluiten.
Laatste versie van het plan van aanpak ga ik vanmiddag nog even voor zitten. Evt vragen e/o opmerkingen laat ik je
dan nog weten.
Groet,
Van:
<
@nza.nl>
Verzonden: maandag 1 juli 2019 12:28
Aan:
)<
@igj.nl>;
<
@igj.nl>
CC:
<
@nza.nl>
Onderwerp: Vroegsignalering
Ha
en
,
Ik mail jullie om een afspraak te maken om elkaar verder te spreken over het onderwerp vroegsigalering (stap liever
af van de term EWS).
Vorige week heb ik hier
ook al even over gesproken; jij gaf terecht aan dat we wellicht moeten spreken over
een early‐meet‐system.
In dat kader zie ik twee sporen waar ik jullie over zou willen spreken, namelijk:
‐ Hoe zorgen we voor het delen van de relevante data, zodat we ieder vanuit onze rol en verantwoordelijkheden
kunnen acteren, en
‐ hieraan verbonden: we weten elkaar in het geval van casuistiek al goed te vinden; moeten we in het kader van
preventief toezicht aanvullende afspraken maken en willen we deze vorm van samenwerking formaliseren?
Wij zouden hierover graag eens van gedachten wisselen.
Ik zou graag mijn secretariaat een uitnodiging willen laten maken; wie vanuit IGJ moet bij het overleg aanwezig zijn
(en met wie kan ons secretariaat het beste contact opnemen voor het maken van een afspraak?)?
Daarnaast, ik had jullie geïnformeerd over onze plan van aanpak (als reactie op de brief van VWS) Ik stuur een
conceptversie in de bijlage mee. Afgelopen donderdag hebben we deze met VWS besproken

als jullie vragen/opmerkingen, laat het mij graag weten!
Groeten
PS: Ik had geen reactie meer gehad op de mijn onderstaande mail aan
doorgaat

; ik ga ervan uit dat die dus niet
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Nederlandse Zorgautoriteit
Bezoekadres: Newtonlaan 1‐41, 3584 BX Utrecht
Postadres: Postbus 3017, 3502 GA Utrecht
www.nza.nl | 030 – 296 81 11 | info@nza.nl
Volg ons op: LinkedIn | Twitter
Wij werken aan goede en betaalbare zorg.
Legitimatie
Bij ons geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
Rijkspas.
Parkeren
Komt u bij ons op bezoek en komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
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Van:
Verzonden: maandag 17 juni 2019 16:13
Aan:
'
Onderwerp: RE: Brief VWS over oa EWS
Hoi
,
Fijn om je afgelopen donderdag te hebben gesproken, en je vele ideeën te hebben gehoord die mij weer hebben
geïnspireerd). Ik zou graag een vervolgoverleg plannen, waar we op deze ideeën verder in kunnen gaan. Vanuit de
NZa zal dan ook
(die heb je als het goed is al eens eerder gesproken) aanschuiven. Heb jij
toevallig ruimte op donderdagochtend 4 juli?
Groeten
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Legitimatie
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Rijkspas.
Parkeren
Komt u bij ons op bezoek en komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
Van:
[
@igj.nl]
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 10:41
Aan
Onderwerp: RE: Brief VWS over oa EWS
Urgentie: Hoog
Beste
Ik heb nog geen reactie gehoord of en met hoeveel mensen er van de NZa langs komen.
Kan je me hier zsm een bericht over sturen.
Groeten,
Van:
<
@nza.nl>
Verzonden: vrijdag 7 juni 2019 13:38
Aan:
<
@igj.nl>
Onderwerp: Brief VWS over oa EWS
Hoi
Zojuist hebben we elkaar kort telefonisch gesproken over het onderwerp EWS. Van VWS hebben we onlangs een
opdrachtbrief hierover ontvangen (zie bijlage). Vanuit de NZa ben ik de projectleider die deze opdracht moet gaan
uitvoeren. Omdat de IGJ meermaals in brief genoemd wordt, evenals de samenwerking tussen de IGJ en NZa spreek
ik je hier komende donderdag (13.00 uur) graag over. Ik laat nog weten of een collega ook aanschuift!
Groeten,
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Komt u bij ons op bezoek en komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E‐mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E‐mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E‐mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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Groet
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Volg ons op: LinkedIn | Twitter
Wij werken aan goede en betaalbare zorg.
Legitimatie
Bij ons geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
Rijkspas.
Parkeren
Komt u bij ons op bezoek en komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
Van:
Verzonden: maandag 1 juli 2019 12:28
Aan:
CC:
Onderwerp: Vroegsignalering
Ha
en
,
Ik mail jullie om een afspraak te maken om elkaar verder te spreken over het onderwerp vroegsigalering (stap liever
af van de term EWS).
Vorige week heb ik hier
ook al even over gesproken; jij gaf terecht aan dat we wellicht moeten spreken over
een early‐meet‐system.
In dat kader zie ik twee sporen waar ik jullie over zou willen spreken, namelijk:
‐ Hoe zorgen we voor het delen van de relevante data, zodat we ieder vanuit onze rol en
verantwoordelijkheden kunnen acteren, en
‐ hieraan verbonden: we weten elkaar in het geval van casuistiek al goed te vinden; moeten we in het kader
van preventief toezicht aanvullende afspraken maken en willen we deze vorm van samenwerking
formaliseren? Wij zouden hierover graag eens van gedachten wisselen.
Ik zou graag mijn secretariaat een uitnodiging willen laten maken; wie vanuit IGJ moet bij het overleg aanwezig zijn
(en met wie kan ons secretariaat het beste contact opnemen voor het maken van een afspraak?)?
Daarnaast, ik had jullie geïnformeerd over onze plan van aanpak (als reactie op de brief van VWS) Ik stuur een
conceptversie in de bijlage mee. Afgelopen donderdag hebben we deze met VWS besproken

als jullie vragen/opmerkingen, laat het mij graag weten!
2

Groeten M
PS: Ik had geen reactie meer gehad op de mijn onderstaande mail aan
doorgaat

; ik ga ervan uit dat die dus niet
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Wij werken aan goede en betaalbare zorg.
Legitimatie
Bij ons geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
Rijkspas.
Parkeren
Komt u bij ons op bezoek en komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
Van
Verzonden: maandag 17 juni 2019 16:13
Aan
Onderwerp: RE: Brief VWS over oa EWS
Hoi
,
Fijn om je afgelopen donderdag te hebben gesproken, en je vele ideeën te hebben gehoord die mij weer hebben
geïnspireerd). Ik zou graag een vervolgoverleg plannen, waar we op deze ideeën verder in kunnen gaan. Vanuit de
NZa zal dan ook
(die heb je als het goed is al eens eerder gesproken) aanschuiven. Heb jij
toevallig ruimte op donderdagochtend 4 juli?
Groeten
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Postadres: Postbus 3017, 3502 GA Utrecht
www.nza.nl | 030 – 296 81 11 | info@nza.nl
Volg ons op: LinkedIn | Twitter
Wij werken aan goede en betaalbare zorg.
Legitimatie
Bij ons geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
Rijkspas.
Parkeren
Komt u bij ons op bezoek en komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
Van:
[
Verzonden: donderdag 13 juni 2019 10:41
Aan:
Onderwerp: RE: Brief VWS over oa EWS
Urgentie: Hoog
Beste

@igj.nl]

,

Ik heb nog geen reactie gehoord of en met hoeveel mensen er van de NZa langs komen.
Kan je me hier zsm een bericht over sturen.
Groeten,
Van:
<
@nza.nl>
Verzonden: vrijdag 7 juni 2019 13:38
Aan:
)<
Onderwerp: Brief VWS over oa EWS

@igj.nl>

Hoi
Zojuist hebben we elkaar kort telefonisch gesproken over het onderwerp EWS. Van VWS hebben we onlangs een
opdrachtbrief hierover ontvangen (zie bijlage). Vanuit de NZa ben ik de projectleider die deze opdracht moet gaan
uitvoeren. Omdat de IGJ meermaals in brief genoemd wordt, evenals de samenwerking tussen de IGJ en NZa spreek
ik je hier komende donderdag (13.00 uur) graag over. Ik laat nog weten of een collega ook aanschuift!
Groeten,
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Rijkspas.
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verwijderen. E‐mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
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rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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Beste

,

Conform de afspraak , hierbij de rapportage over het eerste halfjaar met betrekking tot het transitieplan van het
Maasziekenhuis Pantein.
Het document is beveiligd, het wachtwoord volgt via een separate mail.
Op 10 september zien we elkaar om het document te bespreken. Mocht je eerder vragen hebben, stel ze gerust.
Met vriendelijke groet,

Manager Verkoop & Strategie | Maasziekenhuis Pantein

Bezoekadres: | Dokter Kopstraat 2 | 5835 DV Beugen
Postadres: | Postbus 288 | 5830 AG Boxmeer
| www.pantein.nl
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 3 september 2019 14:20
Update Treant

Beste

,

Voor maandag staat opnieuw een afspraak gepland voor een update over Treant. We merken echter dat de druk
toeneemt en ik zou daarom vandaag één van jullie willen spreken om te worden geïnformeerd over:
‐de stand van zaken in het algemeen;
‐de transitievergoeding: hoe reëel is deze? Zijn de kosten van de transitie gecontroleerd door een onafhankelijke
(accountant) bureau; hoe verlopen de gesprekken/onderhandelingen over de vergoeding?
‐welke deadlines zijn er afgesproken?
‐hoe denken jullie te kunnen jullie voldoen aan de zorgplicht, met en zonder Treant?
Hoor graag van jullie.
Groet

Beleidsmedewerker | directie Toezicht en Handhaving
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medewerkers en medisch specialisten. Op 17 september volgt het besluit van de raad van bestuur
en zullen vervolgens de plannen naar de medewerkers en stakeholders worden gecommuniceerd.
Belangrijk element van de business case is de transitievergoeding die het voor Treant mogelijk moet
maken de transitie te realiseren. Het gaat om een niet eerder geziene verschuiving in het
zorglandschap waarbij patiënten van Treant voor een aanzienlijk deel naar verwachting naar andere
ziekenhuizen in de regio zullen gaan. De kern van de transitie is de concentratie van de SEH in
Emmen en de omvorming van de acute ziekenhuizen in Hoogeveen en Stadskanaal naar planbare
ziekenhuizen uitgerust met een basisspoedpost. Het betreft hier zoals gezegd een inschatting. Dit
heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid en bedrijfsvoering van Treant. Zonder
transitievergoeding komt Treant onvermijdelijk in heel zwaar weer. Wanneer op 10 september de
transitievergoeding niet bekend is, zal dit onvermijdelijk bij de raad van toezicht, maar vervolgens
ook bij de medewerkers en de banken tot grote onrust leiden.
Op 22 augustus j.l. is een bijeenkomst geweest van de zorgverzekeraars, waarin ZK, Menzis en VGZ
hebben aangegeven er alles aan te willen doen om uiterlijk 9 september de hoogte van de
transitievergoeding vast te stellen. Met de zorgverzekeraars is een model voor de
transitievergoeding overeengekomen. Op dit moment wordt alles in het werk gesteld om tot
vaststelling van de transitievergoeding te komen. Dagelijks vindt nu overleg plaats tussen Treant en
zorgverzekeraars.
Belangrijk voor Treant bij deze hele transitie is het commitment van VWS. Ook de steun om waar
nodig nog wat druk uit te oefenen.
Verder heb ik de vraag wat er nog nodig is vanuit het ministerie VWS om voldoende geïnformeerd te
zijn over het besluitvormings‐ en communicatieproces.
Met vriendelijke groet,

Voorzitter raad van bestuur a.i.
Treant Zorggroep
Mobiel:
Volg ons op Twitter en LinkedIn
Zie ook www.treant.nl
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In zijn algemeenheid blijven wij zoals gezegd graag op de hoogte van de stand van zaken van dit proces; de inhoud
van het voorgenomen besluit; de vraag of / in hoeverre dit afwijkt van de eerdere plannen en in hoeverre de
consultatie van partijen (waaronder inwoners) in de regio tot aanpassingen heeft geleid, en hoe de partijen en
inwoners worden geïnformeerd over wat er met hun inbreng is gedaan; de vraag of naar aanleiding van de
gesprekken met partijen in de regio aanvullende maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de transitie te
verzachten; en de stappen die – met verschillende partijen en in verschillende gremia – worden doorlopen om tot
definitieve besluitvorming te komen.
Hebben er de afgelopen periode nog belangrijke bijeenkomsten met partijen in de regio plaatsgevonden?
We hebben eerder begrepen dat er dit najaar weer bijeenkomsten worden gepland met organisaties in de zorg,
overheden, politiek en inwoners, om de dialoog over het uitgewerkte plan aan te gaan. Zijn er al bijeenkomsten
ingepland en zo ja, wanneer vinden deze plaats?
Personeel
Verder horen wij graag wat de consequenties van het (voorgenomen) besluit voor het personeel van Treant zijn; is
er een sociaal plan, zullen er gedwongen ontslagen vallen, wordt personeel van werk naar werk begeleid?
Continuïteit van zorg
Een belangrijk aandachtspunt voor VWS is uiteraard ook de continuïteit van de zorg: de besluitvorming binnen het
ROAZ over het continuïteitsplan, en de vraag of alle partijen in de acute zorgketen zich hierin kunnen vinden en ook
tijdig voldoende capaciteit hebben om de consequenties van sluiting van de SEH’s in Hoogeveen en Stadskanaal op
te vangen.
En is het voor de inwoners uit de regio – en hun huisartsen – voldoende duidelijk wanneer één en ander gaat
veranderen, en waar patiënten voor welke zorg terecht kunnen?
Vervoer
Eerder begrepen we dat het regieteam naar aanleiding van de eerdere informatiebijeenkomsten, waarin onder
meer zorgen zijn geuit over de langere reistijden, in gesprek zou gaan met het OV‐bureau Drenthe en Groningen,
gemeenten en provincies. Wat is de stand van zaken of zijn de uitkomsten van deze gesprekken? Worden er
aanvullende maatregelen getroffen op het gebied van (openbaar) vervoer?
Communicatie
Verder is mijn verzoek om in de in‐ en externe communicatie voldoende aandacht te besteden aan de stand van
zaken van het besluitvormingsproces – en in deze fase dus te benadrukken dat sprake is van een voorgenomen
besluit en over hoe dit besluitvormingsproces verder gaat verlopen. Ook belangrijk is voldoende aandacht voor en
communicatie over wat er met de gesprekken met de partijen in de regio is gedaan. Zijn er aanpassingen in het al
eerder gecommuniceerde voorgenomen besluit geweest en/of zijn er bepaalde maatregelen genomen om aan
bezwaren tegemoet te komen? Dit om het bezwaar te pareren dat nogal eens wordt geuit (ook door TK‐leden, die
dat meenemen uit de regio) “dat consulteren alleen informeren betekent en dat er door de gesprekken met
bewoners nooit iets verandert aan het eerder geuite voornemen van verzekeraar en aanbieders”.
We ontvangen uiteraard graag een seintje wanneer hier nieuws over naar buiten wordt gebracht. Ik neem aan dat
jullie voornemens zijn om op 17 september een persbericht uit te brengen; als hierover tevoren contact met VWS
kan plaatsvinden, graag. (De woordvoerder van Treant,
, heeft eerder contact met de
woordvoerder van de minister gehad over concept persberichten van het regieteam.)
Ik wens je graag succes met het vervolg van dit bijzondere traject.
Met vriendelijke groet,

Directeur‐Generaal Curatieve Zorg

Directeur‐Generaal Curatieve Zorg
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Parnassusplein 5 | 2511 VX Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ Den Haag |
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Van:
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 17:15
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Kamerbrief continuïteit van zorg
Ha
,
Ik had toevallig
een uur geleden ook gevraagd mee te lezen haha. Lijkt me dus inderdaad goed hen ook mee te
nemen.
Ten aanzien van je procesvraag: ik kan je natuurlijk alleen maar adviseren, maar gezien het feit dat in het
vroegsignaleringsoverleg destijds ook is aangegeven dat zij mee konden kijken, zou ik ze wel meenemen in een
volgende conceptversie.
Wat is jullie planning trouwens voor het uitdoen van deze brief? Wij kijken naar deze versie en zullen naar
verwachting jullie deze week van suggesties voorzien.
Groeten
Van
[
@minvws.nl]
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 16:57
Aan:
Onderwerp: RE: Kamerbrief continuïteit van zorg

Ha
,
Ik heb de brief overigens ook al parallel even met de IGJ (

) gedeeld. Dan weet je dat!

Groeten,

Van:
Verzonden: dinsdag 3 september 2019 15:46
Aan:
<
@nza.nl>
CC:
<
@nza.nl>;
<
@minvws.nl>
Onderwerp: Kamerbrief continuïteit van zorg

<

@minvws.nl>;

)

Dag
,
Zoals besproken tref je bijgaand alvast een eerste concept van de continuïteitsbrief voor wat betreft het onderdeel
‘EWS’. Graag jullie reactie. Sowieso zijn suggesties welkom om de tekst op onderdelen wat beeldender te maken.
Lukt dat deze week?
Daarnaast nog een procesvraag: We twijfelen nog of we ZN zullen vragen om een reactie op (een volgend concept
van) de brief, of dat we de brief tzt puur ter informatie met hen zullen delen. Wat adviseren jullie?
Eind deze week krijgen jullie overigens ter afstemming ook nog een concept van de gehele brief (incl. het
handelingsperspectief van VWS).
Groeten,
Ministerie van Volksgezondheid Welzijn & Sport
Directie Patiënt en Zorgordening
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag
...............................................................

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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De Rvb van Treant krijgt morgen een update namens de verzekeraars. Treant zal morgen hierdoor niet worden
verrast. De Rvb van Treant is hierover door ZK bijgepraat.
Tov afgelopen donderdag (5‐9) is het qua proces nog niet verder, wel is inmiddels meer inzicht in de plannen en
begrip over en weer.
De transitie wordt gezien als een gezamenlijk verantwoordelijkheid
Het oorspronkelijke plan van Treant was om op 17 september het personeel te informeren. De afgelopen week is in
het regio team besproken dat het personeel niet kan worden geïnformeerd zonder goed gekeurd regio plan. Het
Regio team is het team dat in de regio Drenthe en Noordoost Groningen werkt aan het plan over
toekomstbestendige ziekhuiszorg in de regio. Hierin zijn naast Treant o.a. ook het ziekenhuis in Assen en huisartsen
betrokken.
Het plan wordt op 26 september besproken in het tactische ROAZ. Na het tactische overleg volgt een bestuurlijk
ROAZ en daarna zullen de medewerkers van Treant worden geïnformeerd.
Jullie geven aan op korte termijn, financieel geen acute situatie te verwachten bij Treant. ZK wordt maandelijks door
Treant geïnformeerd over de financiële situatie.
Vervolgafspraken:
Jullie informeren ons woensdag per mail op hoofdlijnen over de uitkomsten van:
‐BO tussen ZK,VGZ en Menzis.
‐Reactie van Treant nadat zij hierover worden geïnformeerd.
Op 4 oktober 9:00 spreken we elkaar telefonisch over de voortgang. Van 16 tot 29 september ben ik afwezig.
Zouden jullie mocht daar aanleiding toe zijn, mijn collega
@nza.nl
) willen
informeren over ontwikkelingen?
Groet,

Beleidsmedewerker | directie Toezicht en Handhaving

Nederlandse Zorgautoriteit
Bezoekadres: Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
Postadres: Postbus 3017, 3502 GA Utrecht
www.nza.nl | 030 – 296 81 11 | info@nza.nl
Volg ons op: LinkedIn | Twitter
Wij werken aan goede en betaalbare zorg.
Legitimatie
Bij ons geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of Rijkspas.
Parkeren
Komt u bij ons op bezoek en komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
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Specifieke vragen/checks:

Afspraken proces:
 De afspraak van 10 september komt te vervallen.
 Nadat jullie met VGZ hebben gesproken (op 3 september) ontvangen we graag een update van de aangeleverde
rapportage Q1 en Q2 (uiterlijk 10 september).
 De rapportage voor Q3 willen we uiterlijk 1 november ontvangen. Deze willen we op 26 november bespreken
met jullie en VGZ. VGZ maakt hiervoor nog een afspraak. Dit is inmiddels gebeurd.
Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker | Toezicht en Handhaving

Nederlandse Zorgautoriteit
Bezoekadres: Newtonlaan 1‐41, 3584 BX Utrecht
Postadres: Postbus 3017, 3502 GA Utrecht
www.nza.nl |
| info@nza.nl
Volg ons op: LinkedIn | Twitter
Wij werken aan goede en betaalbare zorg.
Legitimatie
Bij ons geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of
Rijkspas.
Parkeren
Komt u bij ons op bezoek en komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E‐mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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Legitimatie
Bij ons geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of Rijkspas.
Parkeren
Komt u bij ons op bezoek en komt u met de auto? Geef dan tijdig uw kenteken aan ons door.
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‐De verder uitwerking van de diverse afspraken uit het convenant zijn inmiddels uitgewerkt en ondertekend.
‐Op basis van de gesprekken die we hebben gevoerd, de afspraken die worden nagekomen en de wijze waarop vragen
worden beantwoord krijgen we de indruk
.
‐Pantein heeft inmiddels de eerste rapportage aangeleverd (over Q1 en Q2). Deze laat de voorzichtige stappen zien.
De vragen en opmerkingen van de NZa en VGZ zijn goed verwerkt door Pantein. We merken daarbij dat
.
‐De cijfers

‐De volgende rapportage wordt eind november besproken.
Als er vragen zijn, laat het

of mij weten!

(Mocht het ooit nodig zijn: De documentatie over Pantein is te vinden via onderstaande link.

Groet,
en

[Paginanummer]
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Beste

vrijdag 18 januari 2019 13:45
Pantein

,

Ter info: wij spreken komende week VGZ en CZ over Maastadziekenhuis Pantein. Ik zal zorgen voor een
terugkoppeling. Afhankelijk daarvan kunnen we bekijken of het zinvol is om aan te schuiven bij het gesprek
dat jullie begin februari voeren.
Hartelijke groet,

--Verzonden vanuit Workspace ONE Boxer

[Paginanummer]
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Datum: donderdag 23 jan. 2020 8:34 PM
Aan:
<
@minvws.nl>
Kopie:
<
@minvws.nl>,
<
@minvws.nl>
Onderwerp: Concept afspraken nza en vws vroegsignalering

<

@minvws.nl>,

Hoi
,
Met dank aan
en
:
In de bijlage vind je het voorstel voor werkafspraken tussen nza en vws in het kader van risico’s op de
zorgplicht bij signalen van discontinuïteit van zorg.
Dit is opgesteld nav verzoek van de minister om het formaliseren / vastleggen van afspraken.
Denk jij dat dit zal voldoen aan de wensen en verwachtingen van de minister?
Zo ja dan gaan we dit aan hem voorleggen in een nota.
Groet
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
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Van:
Verzonden:
Aan:

Ha

maandag 18 maart 2019 22:04

, zoals vanmiddag besproken:

Iedereen in Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare
zorg beschikbaar is. Het is primair de verantwoordelijkheid van het bestuur van
bijvoorbeeld een ziekenhuis om zorg te dragen voor een financieel gezonde organisatie en
daarmee de kwaliteit en continuïteit van de zorg in het ziekenhuis te borgen. In het
verlengde heeft een zorgverzekeraar in het stelsel een zorgplicht richting zijn verzekerden.
De NZa is net als u geïnformeerd over de zorgen die bestaan over de continuïteit van de
zorgverlening door het Maasziekenhuis Pantein. Wij hebben begrepen dat de
zorgverzekeraars waarde hechten aan het voortbestaan van het Maasziekenhuis Pantein
en daarom zoeken naar manieren om de continuïteit van het ziekenhuis te borgen. Wij
hechten eraan te benadrukken dat wij van de betrokken zorgverzekeraars op grond van
hun zorgplicht verwachten dat zij zoeken naar een duurzame oplossing om de kwaliteit,
toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg in de regio te borgen. Eén van de elementen
hierbij is om te komen tot een structurele verschuiving van de zorgvraag, met bijbehorende
contractuele meerjarenafspraken. Wij zullen deze ontwikkelingen de komende tijd
monitoren en daarom actief met u en andere betrokkenen contact zoeken. Mocht u
behoefte hebben om met ons over deze situatie in overleg te treden, dan horen wij dat
vanzelfsprekend graag.
Groet
--Verzonden vanuit Workspace ONE Boxer

[Paginanummer]
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Bovenbeschreven aandachtspunten hebben we teruggegeven aan de betrokken partijen. Als gevolg van de
coronacrisis hebben we met de betrokken partijen afgesproken de aandachtspunten nader te onderzoeken in het 3e
en 4e kwartaal. In de tussentijd monitort VGZ de liquiditeitspositie en hebben we Maasziekenhuis Pantein en VGZ
nadrukkelijk verzocht het bij ons aan te geven als er problemen ontstaan voor de continuïteit van zorg door de
coronacrisis of anderszins. We blijven de voortgang monitoren via de kwartaalrapportages. Daarnaast adviseren wij
jullie om de jaarlijkse stakeholdersbijeenkomst uit te stellen we het 3e kwartaal of later.
Ik hoor het graag als je naar aanleiding van deze e‐mail nog vragen hebt.
Hartelijke groet,

───────────────────────────────────────────────────────────────

| directie Toezicht en Handhaving
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
| W: www.nza.nl
Volg ons op: LinkedIn | Twitter

Wij werken aan goede en betaalbare zorg.
Legitimatie
Bij ons geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of Rijkspas.
───────────────────────────────────────────────────────────────
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