
 Van: @hkstrategies.com>  
Verzonden: donderdag 15 april 2021 10:15 
Aan: @igj.nl> 
Onderwerp: procedure rapport Kinderharten 
  
Beste , 
  
Dank dat ik je even rechtstreeks mag benaderen. 
Zoals je ongetwijfeld weet is het rapport Kinderharten opgeleverd en hebben wij vanuit UMCU/WKZ 
daarop een zienswijze mogen geven via de NVK. 
De volgende stap is nu dat het rapport wordt aangeboden aan VWS. 
Van Krapels van VWS begreep ik dat VWS dan samen met jullie aan de slag gaat om tot een advies te 
komen voor de minister. 
Echter, het rapport laat twee verschillende scenario’s zien, namelijk twee of drie centra die een 
vergunning krijgen in het kader van de WBMV. 
Mijn vraag is hoe dat zal worden opgelopen. Geven jullie als IGJ advies aan VWS?; doen jullie dat zelf 
of betrekken jullie anderen daarbij?; wat is het toetsingskader?; en wat is de planning? 
Dat is nu nog niet helemaal duidelijk namelijk. 
Hopelijk heb jij daarin wat duidelijkheid voor ons. 
  
Goede groet, 
  

 
 
From: @igj.nl>  
Sent: Thursday, 15 April 2021 10:42 
To: @hkstrategies.com> 
Subject: RE: procedure rapport Kinderharten 
  
Dag , 
Duidelijke vraag. Ik leg hem even voor aan de collega’s die bij de WBMV advisering betrokken zijn 
en kom er op terug. 
  

 
  
 
Van:   
Verzonden: woensdag 5 mei 2021 18:06 
Aan: @igj.nl> 
Onderwerp: RE: procedure rapport Kinderharten 
  
Beste , 
Was je nog iets verder gekomen met deze vraag? 
Goede groet, 
  

 
  
 
 
 
 
From: @igj.nl>  



Sent: Wednesday, 12 May 2021 09:10 
To: @hkstrategies.com> 
Subject: RE: procedure rapport Kinderharten 
  
Beste , 
  
Navraag bij de collega’s in onze afdeling heeft duidelijk gemaakt dat we in afwachting zijn van het 
advies dat aan VWS is geadresseerd, zoals je aangeeft. Wij hebben nu nog geen concreet zicht op 
het vervolg en ook nog geen afspraken met VWS op de procedurele punten die je noemt 
(betrokkenheid / toetsingskader / planning etc). Ik kan daar dus niet meer helderheid in bieden en 
ook niet vooruit lopen op een mogelijk vervolg – zeker omdat er meerdere ziekenhuizen betrokken 
zijn.  
  
Kan me voorstellen dat dit antwoord je niet de gewenste duidelijkheid biedt, maar het schetst ons 
beeld van dit moment. Wanneer er vanuit de IGJ noodzaak of aanleiding is om hierover te 
communiceren, zullen we ons –zoals gebruikelijk- richten tot de raden van bestuur van alle 
betrokken centra. 
  
Hartelijke groet, 

 
 
 
 
Van:   
Verzonden: zondag 16 mei 2021 21:11 
Aan: @igj.nl> 
Onderwerp: RE: procedure rapport Kinderharten 
  
Beste , 
  
In ieder geval veel dank voor het navragen en uitzoeken. 
We houden ook nauw contact met VWS over het vervolg. 
Waar nodig kom ik nog graag bij je terug. 
  
Goede groet, 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
 




