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Geacht college, 

Op dinsdag 4 maart jl. hebben wij een constructief gesprek met u gevoerd over de financiële situatie van 
het Gemini Ziekenhuis. Concrete aanleiding voor dit gesprek was ons verzoek de grond die wij eind 
2010 van u hebben aangekocht weer terug te kopen. Deze grond is toentertijd door ons aangekocht 
voor het realiseren van nieuwbouw. Inmiddels is het ziekenhuislandschap in Nederland dusdanig 
gewijzigd dat voor het Gemini Ziekenhuis nieuwbouw niet langer aan de orde kan zijn. 

Door de terugkoop van deze grond kan het Gemini Ziekenhuis voldoen aan haar verplichting jegens de 
ABN AMRO om medio dit jaar en medio volgend jaar in twee termijn de lening af te lossen die destijds is 
afgesloten om de aankoop van deze grond en de ontwerpkosten te financieren (totaal 11 miljoen euro). 
Mocht de grond door ons niet verkocht kunnen worden dan dreigt voor het Gemini Ziekenhuis dat zij 
over onvoldoende liquide middelen beschikt om aan haar betalingsverplichtingen in 2014 te voldoen. 

U heeft aangegeven dat u bereid bent om met ons te verkennen welke mogelijkheden er zijn om bij te 
dragen aan het behouden van het Gemini Ziekenhuis voor Den Helder en de regio. Het behouden van 
deze voorziening heeft voor de inwoners een zwaarwegend maatschappelijk belang. Wij kunnen dat 
uiteraard alleen maar onderschrijven. Het is vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en onze 
verantwoordelijkheid richting onze patiënten, medewerkers en artsen dat ook wij ons in hoge mate 
inspannen om het Gemini Ziekenhuis overeind te houden. Wij zien daar ook zeker mogelijkheden toe. 

In oktober 2013 hebben wij, gezamenlijk met de besturen van de medische staven van het Gemini 
Ziekenhuis en het MCA een locatieprofiel vastgesteld voor het Gemini Ziekenhuis. Op basis van dit 
locatieprofiel voorzien wij voldoende mogelijkheden om van het Gemini Ziekenhuis een financieel 
gezonde instelling te maken. Dit locatieprofiel gaat uit van een kleiner Gemini Ziekenhuis maar met 
behoudt van een afdeling Spoedeisende Hulp die gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag open 
is. Dit geldt ook voor de beschikbaarheid van acute verloskunde. Daarbij moeten wij aantekenen dat het 
aantal patiënten dat gebruikt maakt van de SEH en de acute verloskunde onvoldoende is o m deze 
voorzieningen rendabel te maken. Puur bedrijfseconomisch gezien zouden wij deze afdelingen dan of 
moeten sluiten of veel beperkter openstellen. Maatschappelijk gezien is dat echter ongewenst en 
daarmee zou ook de 45 minuten norm in het gedrang komen waardoor niet alle inwoners van de regio 
tijdig de benodigde zorg kunnen ontvangen. Om de beschikbaarheid van deze voorzieningen te blijven 
bieden is het verkrijgen van beschikbaarheidsgelden uit het zorgverzekeringsfonds voor ons een 
voorwaarde. Het gaat daarbij om een bedrag van ruim 2,1 miljoen euro. Deze aanvraag is ingediend. 

U heeft ons begrijpelijkerwijze gevraagd of het meewerken aan een oplossing van de f inanciële 
problemen van het Gemini Ziekenhuis garanties geeft op het behoudt van ziekenhuiszorg e n daarmee 
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mede ook het behoud van werkgelegenheid. Wij zijn er, samen met het bestuur van de medische staf 
van overtuigd dat het locatieprofiel bestaansrecht voor het Gemini Ziekenhuis biedt voor tenminste de 
komende vijfjaar. 
Uitspraken doen over een situatie die verder ligt dan vijf jaar vanaf nu is gezien de veranderingen 
binnen het landelijk beleid rondom zorg op dit moment voor de regio Den Helder minder betrouwbaar. 
Wij kunnen ons echter maar moeilijk een scenario voorstellen zonder ziekenhuis in Den Helder. Daarom 
ook zijn wij voornemens voor ± 20 miljoen euro te investeren in met name de (bouwtechnische 
instandhouding van het gebouw. De afschrijving hiervan zal over een langlopende periode verlopen. 

In de bijlage bij deze brief geven wij u samengevat weer hoe het locatieprofiel van het Gemini 
Ziekenhuis eruit ziet. Op dit moment wordt door artsen en medewerkers hard gewerkt om het 
locatieprofiel dit jaar te implementeren. Hoewel dit geen eenvoudige klus is, zeker niet omdat zeer 
betrokken artsen en medewerkers mee moeten werken aan inkrimping van 'hun Gemini Ziekenhuis' 
hebben wij er vertrouwen in dat deze klus geklaard wordt. Ondertussen spreken wij met onze 
huisbankier en met de zorgverzekeraars (beschikbaarheidsgelden) om ook hen daar waar mogelijk in te 
zetten van het Gemini Ziekenhuis een duurzaam financieel gezonde instelling te maken. 

Graag geven wij spoedig een vervolg aan ons gesprek van 4 maart om met u de concrete 
mogelijkheden te bespreken om bij te dragen aan het financieel gezond maken van het Gemini 
Ziekenhuis. Een afspraak hiertoe is inmiddels door ons secretariaat uitgezet. 

Met vriendelijke groet, 



» Gemini 
éi Ziekenhuis 
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Het locatieprofiel Gemini Ziekenhuis (samengevat) 
Voor het Gemini Ziekenhuis zoals door ons samen met het bestuur van de medische staf vastgesteld 
ziet er samengevat als volgt uit: 

Uitgangspunt: Een levensvatbaar en toekomstbestendig locatieprofiel dat voldoet aan wet- en 
regelgeving en waarbij kwaliteit en veiligheid, toegankelijkheid en efficiency uitgangspunten zijn. 

Belangrijke pijlers: 
• De acute en geboortezorg 
• Poliklinieken 
• Diagnostiek 
• Chronische zorg 
• Nazorg 
• De uitspraken van VGZ en Achmea waarin is aangegeven dat zij hechten aan een SEH, 

electieve zorg, nabehandeling oncologie en tweede lijns geboortezorg 

Principes: 
• Triage via het Manchester systeem 
• Integreren van de Centrale Huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp 
• De Spoedeisende Hulp wordt 24 uur/7 dagen bemenst door een SEH arts 
• De hoogcomplexe en intensieve zorg (mbt chirurgie en cardiologie) naar Alkmaar 
• De intensieve zorg wordt geclusterd (intensive care, braincare en PACU) 

Resumerend: de acute medische zorg wordt gegarandeerd en gerealiseerd door de aanwezigheid van 
24/7 uur SEH artsen, gecombineerd met intensieve zorg en een dekking van de diensten door de 
afzonderlijke (sub) specialismen. 

• Patiënten verblijven maximaal 48 uur op de acute opnameafdeling (AOA). Wanneer een patiënt 
na 48 uur niet met ontslag gaat, bepaalt de specialist in overleg met de afdelingsleiding AOA de 
vervolgafdeling, te weten: 

afdeling ouderengeneeskunde 
beschouwende vakken 
snijdende vakken 

• Patiënten voor de afdeling oncologie en moeder/kind gaan rechtstreeks naar de betreffende 
afdeling 

• Dagopnames worden geconcentreerd op de afdeling dagverpleging en niet langer meer op 
reguliere afdelingen. Dit geldt niet voor oncologische patiënten en patiënten voor de afdeling 
moeder/kind 

• Er is een afdeling oncologie 

Het huidige aanbod van poliklinieken blijft minimaal behouden. Voor een aantal specialismen zal dit 
zelfs uitgebreid worden vanuit de samenwerking met het Medisch Centrum Alkmaar. 
Het is voor de beeldvorming goed te melden dat: 

• Reeds jaren een deel van de complexe zorg door andere ziekenhuizen wordt uitgevoerd, denkt 
u daarbij bijvoorbeeld aan het dotteren of de patiënten met hoog energetische trauma's. 

• Verreweg het grootste deel van de patiënten met een zorgvraag niet wordt opgenomen maar 
poliklinisch wordt geholpen (spreekuur of dagbehandeling), voor deze zorgvraag wijzigt er niets. 

Het ligt in de verwachting dat het de toename van de gemiddelde leeftijd van de inwoners van de regio 
Den Helder het aantal chronisch zieken toeneemt. Dat betekent meer dagopnamen en meer 
poliklinische zorg. Deze blijft met dit locatieprofiel beschikbaar in het Gemini Ziekenhuis. 


