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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2017Z11987
Vragen van het lid Rutte (VVD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport over het bericht «Arts doet greep naar de macht» (ingezonden
13 september 2017).
Vraag 1
Kent u het bericht «Arts doet greep naar de macht»?1
Vraag 2
Deelt u het in het artikel geschetste beeld van een machtsstrijd tussen de
vrijgevestigde artsen aan de ene kant en de Ondernemingsraad en Cliëntenraad aan de andere kant?
Vraag 3
Deelt u de zorg dat de voortdurende onrust over de besturing van de Treant
Zorggroep ten koste kan gaan van de kwaliteit van de zorg?
Vraag 4
Wat vindt u van een bestuursmodel waarin vrijgevestigde medisch specialisten meebesturen in een ziekenhuis?
Vraag 5
Komt het voorgestelde bestuursmodel van de Treant Zorggroep waarbij
vrijgevestigde medisch specialisten zitting nemen in de Raad van Bestuur
overeen met het «participatiemodel»? Zo nee, van welke bestuursvariant is
hier sprake?
Vraag 6
Komt deze bestuursvariant al op andere plekken in Nederland voor? Zo ja,
kunt u een voorbeeld geven?
Vraag 7
Deelt de u de mening dat een dergelijk bestuursmodel een bijdrage kan
leveren aan een goede integrale besturing van een ziekenhuis en daarmee
aan een goede kwaliteit van zorg?
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Vraag 8
Deelt u de mening dat mensen moeten kunnen rekenen op goede en tijdige
zorg ongeacht de wijze waarop het bestuur van het ziekenhuis wordt
vormgegeven?
Vraag 9
Wat is de rol van de toezichthouders, de Inspectie voor de Gezondheidszorg
(IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bij het tot stand brengen en
toetsen van een nieuwe bestuursstructuur bij ziekenhuizen? Zijn deze
toezichthouders op dit moment ook betrokken bij de ontwikkelingen binnen
de Treant Zorggroep?
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