Van:
Aan:
Cc:
Onderwerp:
Datum:

Jack de Vries
RE: rapport concentratie kinderharten chirurgie
woensdag 31 maart 2021 15:32:26

Geachte heer De Vries, beste Jack,
Ik begrijp dat het (concept-)rapport inmiddels rond gaat, maar wij als VWS hebben het nog
niet. Daarom kan ik ook nog niet precies aangeven hoe het vervolgproces er uit ziet. Ten
aanzien van de Wbmv vergunningen is het de minister van VWS die verantwoordelijk is voor het
vaststellen van de wet- en regelgeving en voor het verlenen van de vergunningen. Daarmee is
het dus uiteindelijk aan de minister om een besluit te nemen over het aantal centra. Een
dergelijk besluit komt natuurlijk niet in sublime isolation tot stand en het ligt dan ook in de rede
om hier een advies over te vragen van de IGJ. Daarnaast zullen we hier natuurlijk over in
gesprek gaan met het veld, zowel met de wetenschappelijke verenigingen als met de centra.
We zullen ons intern beraden hoe het vervolgproces er precies uit kan zien en hoe we dit in
samenspraak met de betrokken partijen het beste kunnen organiseren, maar stap 1 is dus het
rapport ontvangen.

Van: Jack de Vries
Verzonden: woensdag 31 maart 2021 09:55
Aa •
CC:
Onderwerp: RE: rapport concentratie kinderharten chirurgie
Geachte
Ik kom toch nog even terug met een verduidelijkende vraag over de hieronder geschetste
procedure.
U geeft aan dat VWS samen met IGJ naar het advies gaan kijken en zullen toetsen aan de Wet
Bijzondere Medische Verrichtingen.
Is dat inderdaad een proces waarin u samen optrekt of brengt de IGJ — op basis van het rapport —
een advies uit naar VWS.
Aangezien het rapport twee mogelijke scenario's schetst, namelijk 2 of 3 centra, en daar zelf
geen keuze in maakt zijn wij benieuwd naar de vervolgstappen hoe tot die keuze te komen.
Ik hoop dat u mij kunt helpen.
Met vriendelijke groet,
Jack de Vries
From:
Sent: Tuesday, 9 March 2021 18:18
To: Jack de Vrie
Cc:
Subject: RE: rapport concentratie kinderharten chirurgie
Geachte heer De Vries,
Het klopt dat u nu aan het goede adres bent. Mijn directie gaat over de Wet op de bijzondere
medische verrichtingen (de Wbmv). In dat kader zijn we ook in gesprek met de behandelaren
van aangeboren hartafwijkingen bij kinderen over de ontwikkelingen in deze vorm van zorg.
Zoals u wellicht weet loopt al langere tijd de discussie over de kwaliteit mede in relatie tot de
concentratie van deze behandeling. Er is een commissie aan de slag die met een rapport zal
komen. De commissie is van en door medisch specialisten. Het klopt dat het rapport ook aan
VWS zal worden uitgebracht en wij zullen ons daar, in overleg met de Inspectie voor de
Gezondheidszorg en Jeugd, een oordeel over vormen. Onderdeel van dat oordeel is of deze
verrichting zich zou lenen om onder de Wbmv te brengen om langs die lijnen de kwaliteit verder
te bevorderen. Van de commissie begrijp ik dat het rapport bij collega specialisten zal worden
geconsulteerd. Hoe breed die consultatie is, en of deze openbaar is, weet ik niet. Ik denk dat u
zich daar toe het beste kan wenden tot de commissie zelf, desgewenst kan ik u de gegevens
van de voorzitter laten sturen.
Met vriendelijke groet,

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

NOWIR
Van: Jack de Vries
Verzonden: dinsdag 9 maart 202116:52
Aan:
Onderwerp: rapport concentratie kinderharten chirurgie
Geachte
Ik kreeg uw emailadres van

die mij net als

verwees naar u als

de persoon om te benaderen over bovenstaand onderwerp.
In het verleden ben ik actief geweest voor het PMC, van mijn rol in de RvT van het Ronald
McDonald Kinderfonds ben ik actief voor het huis in Utrecht en nu dus aangehaakt bij
UMCU/WKZ voor deze casus.
Daarbij heb ik begrepen dat het rapport deze week wordt verwacht en naar VWS wordt
verzonden.
In onze beleving zou er ook nog sprake zijn van een consultatieronde, maar we tasten nu een
beetje in het duister wat de procedure wordt.
Zou u daar iets over kunnen zeggen?
Bij voorbaat dank,
En met vriendelijke groet,
Jack de Vries
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