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De ondergetekenden hebben met belangstelling kennisgenomen van
het nader voorlopig verslag.
De ondergetekenden vertrouwen er op dat zij op de vele aanvullende
vragen waartoe de memorie van antwoord de leden van de fracties
C.D.A. en P.v.d.A. aanleiding gaf in deze nadere memorie van antwoord
een bevredigend antwoord hebben gegeven. Zij spreken de hoop uit dat
deze beantwoording bij kan dragen aan een voorspoedige afhandeling
van het onderhavige wetsvoorstel, zo mogelijk voor de aanvang van het
zomerreces.
Inleidende opmerkingen

De leden van de C.D.A.-fractie vroegen of op korte termijn een
beleidsoverzicht ex artikel 5a Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV) aan de
Staten-Generaal zal worden toegezonden.
Door de aanvaarding van een amendement van de leden Netelenbos
en Lansink (nr. 16) door de Tweede Kamer zal de procedure met
betrekking tot de opstelling van het beleidsoverzicht als volgt verlopen.
De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur pleegt
overleg met de provinciale besturen over een concept-beleidsoverzicht
dat vervolgens wordt vastgesteld en wordt aangeboden aan de Tweede
Kamer. Het definitieve beleidsoverzicht is uitgangspunt voor de provin–
ciale planvorming inzake de academische ziekenhuizen.
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Zoals is toegezegd zal het beleidsoverzicht in een tweejaarlijkse
frequentie in samenhang met (relevante passages uit) het Hoger
onderwijs en onderzoekplan (HOOP) worden opgesteld. De voorberei–
dingen van het beleidsoverzicht zullen medio 1991 moeten leiden tot een
concept-beleidsoverzicht dat met betrokkenen moet worden besproken.
Dit maakt het mogelijk dat het beleidsoverzicht in de tijd afgestemd met
het HOOP aan de Tweede Kamer kan worden voorgelegd.
Dezelfde leden vroegen vervolgens naar een schematisch overzicht van
de inhoud van het beleidsoverzicht. De ondergetekenden stellen zich
voor om tenminste de volgende onderwerpen in het beleidsoverzicht te
behandelen:
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- Het academisch ziekenhuis kenmerkt zich bij uitstek door de wissel–
werking van patiëntenzorg enerzijds en onderwijs en onderzoek ander–
zijds. De desbetreffende activiteiten kenmerken zich door een kwalitatief
hoog niveau, zoals ook al is aangegeven in artikel 150a van de Wet op
het wetenschappelijk onderwijs (WWO). Om deze topklinische functie en
referentiefunctie te waarborgen zal het academische ziekenhuis over een
breed pakket van specialistische functies dienen te beschikken. De speci–
fieke randvoorwaarden met betrekking tot functies, capaciteit,
samenhang en spreiding van de voorzieningen in de academische zieken–
huizen vormen dan ook voorwerp van aandacht. Uitspraken daaromtrent
zullen mede gebaseerd zijn op de geformuleerde behoeften van het
wetenschappelijk onderwijs en onderzoek.
- De academische ziekenhuizen vervullen een zeer belangrijke rol in de
patiëntenzorg naast de algemene ziekenhuizen. De onderlinge positieaf–
bakening is van belang voor zover het gaat om spreiding van functies,
opleidingscapaciteit en verzorgmgsgebied. In het beleidsoverzicht zal dus
niet alleen het netwerk tussen de academische ziekenhuizen onderling
aan de orde te komen, maar zal worden ingegaan op het netwerk tussen
academische en algemene ziekenhuizen.
- De ontwikkelingen ten aanzien van de topklinische zorg krijgen
afzonderlijke aandacht in het jaarlijkse Financieel Overzicht Zorg. Ten
behoeve van de ontwikkelingsgeneeskunde zal tweejaarlijks een aparte
beleidsnota verschijnen. Het is evident dat bedoelde functies bij uitstek
in de academische ziekenhuizen zullen plaatsvinden. In het beleidsover–
zicht zal voor zover het de sector academische ziekenhuizen betreft dan
ook op de ontwikkelmgen ter zake worden ingegaan. Het gaat daarbij
naast concrete initiatieven om het weergeven van de algemene ontwikke–
lingen op het terrein van de medische ethiek en de medische techno–
logie. Daarnaast spelen ontwikkelingen inzake patiëntenstromen,
zorgconsumptie en patientenbeleid een rol.
- In het beleidsoverzicht zal aandacht gegeven moeten worden aan de
bouw in de academische ziekenhuizen. Het zal hierbij waarschijnlijk gaan
om vernieuwingsprojecten, gezien de (recente) nieuwbouw van de
meeste academische ziekenhuizen. In het kader van het huisvestings–
beleid voor de academische ziekenhuizen zullen huisvestingsplannen
worden geformuleerd. De ontwikkelingen ten aanzien van deze plannen
zullen in het beleidsoverzicht hun vertaling vinden.
- In het beleidsoverzicht zal aandacht worden geschonken aan de
financiele perspectieven voor de academische ziekenhuizen zowel voor
wat betreft investeringen als voor de exploitatie.
De leden van de fractie van het C.D.A. informeerden vervolgens naar
het normenmodel voor 1990, en de budgettaire consequenties dienaan–
gaande. In het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP) 1990 is een
rekenmodel voor de bepaling van de rijksbijdrage voor de academische
ziekenhuizen gepresenteerd. Vooruitlopend op de werkelijke invoering
van een dergelijk model, zijn op basis van de uitkomsten van het experi–
menteermodel reallocaties van beperkte omvang doorgevoerd in de
begroting 1990. Deze budgetverschuivingen tussen academische zieken–
huizen staan zowel in het basisdocument Ontwerp-HOOP 1990
(bladzijde 374) als in één van de bijlagen - de Financiële Schema's vermeld (kopieën van de betreffende passages zijn bijgevoegd, zie
bijlage 1). Met het oog op de continuïteit van de bedrijfsvoering zijn de
reallocaties beperkt tot –/– f 1,0 miljoen voor de «min»-instellingen en tot
+ f 2,0 miljoen voor de ziekenhuizen die op dit moment een model–
matige onderfinanciering vertonen. In het vastgestelde HOOP 1990 zijn
de conclusies van het overleg met de instellingen van hoger onderwijs en
de academische ziekenhuizen verwoord. Hieruit blijkt dat de ziekenhuizen
die budgettaire consequenties voor 1990 hebben aanvaard.
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Op grond van de afspraken met de Vereniging van Academische
Ziekenhuizen (VAZ) en de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse
universiteiten (VSNU) in de Hoger Onderwijs (HO) Kamers van
november/december 1989 zal - voordat invoering in 1991 plaatsvindt overleg worden gevoerd over de aanpassing van het rijksbijdragemodel
Of en in welke omvang dat zal leiden tot verdergaande budgetreallo–
caties is afhankelijk van onder meer de budgettaire gevolgen van een
complementair zorgmodel.
Ter voldoening aan het daarop betrekking hebbende verzoek van
dezelfde leden is bijgevoegd de tekst van de procedure-afspraak van de
HO-Kamer zoals die in het definitieve HOOP 1990 onder conclusie
nummer 30 is opgenomen (zie bijlage 2).
De leden van de C.D.A.-fractie stonden vervolgens stil bij het afstem–
mingsproces tussen de universiteit, de medische faculteit en het acade–
misch ziekenhuis. De ondergetekenden delen de opvatting van deze
leden dat het om een gecompliceerd netwerk gaat. Het oordeel dat het
afstemmingsproces niet te beheersen is zonder globale, stringente richt–
lijnen van de overheid, onderschrijven zij echter niet.
In de eerste plaats moet worden geconstateerd dat binnen de voorge–
stelde bestuursverhoudingen het college van bestuur (cvb) en de raad
van bestuur (rvb) gelijkwaardige bestuursorganen en daarmee elkaars
natuurlijke gesprekspartner zijn. Er is dan ook voor gekozen het overleg dat moet uitmonden in een gemeenschappelijke regeling - op het niveau
van de cvb en de rvb te laten voeren.
Het geven van richtlijnen - naast de algemene beleidsvoornemens,
neergelegd in het HOOP, c.q. de beleidsvoornemens in het tweejarig
beleidsoverzicht - komt de ondergetekenden voor als strijdig met de
eigen verantwoordelijkheid van universiteit en academisch ziekenhuis in
het proces van overleg en zal licht leiden tot ongewenste vormen van
overregulering. Bovendien zouden dergelijke richtlijnen belemmerend
kunnen werken voor op plaatselijk niveau bepaalde mogelijkheden.
Waarborgen voor het slagen van de gewenste afstemming zijn gelegen
in de procedurele bepalingen van het wetsvoorstel, die door de leden van
de C.D.A.-fractie worden genoemd. De gemeenschappelijke regeling
heeft ingevolge de wet betrekking op de instelling van een gemeen–
schappelijk beleidsorgaan (gbo). Dit beleidsorgaan speelt een voorname
rol in de - wettelijk verplichte - afstemming tussen de twee instellingen.
Terecht wijzen de leden van de C.D.A.-fractie op de positie van de
medische faculteit. De ondergetekenden hebben er naar gestreefd om de
betrokkenheid van de medische faculteit in het afstemmingsproces zo
groot mogelijk te doen zijn, zonder evenwel afbreuk te doen aan de
wettelijke verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van het cvb.
De voorgestelde regeling heeft als voordeel dat de medische faculteit
op veel momenten en in diverse overleggremia inhoudelijk en beleids–
matig invloed kan uitoefenen. Het wetsvoorstel biedt het bevoegde
gezag van de universiteit, het cvb, daarin overigens enige keuzevrijheid
met betrekking tot de mate van betrokkenheid van de medische faculteit.
In de voorbije periode is als alternatief de wenselijkheid van een
zogeheten medical school onderzocht, naar analogie van wat vooral in de
Verenigde Staten en Canada tot bloei is gekomen, met name de variant
waarbij medische faculteit en academisch ziekenhuis gefuseerd zijn tot
één instelling. In de voorbereiding van de behandeling van het onder–
havige wetsvoorstel in de Tweede Kamer en bij de mondelinge behan–
deling in die Kamer is dit alternatief uitvoerig aan de orde gekomen. De
gedeelde conclusie was evenwel dat een medical school in de Neder–
landse verhoudingen op dit moment niet goed inpasbaar is.
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Raden van toezicht en van bestuur
De leden van de C.D.A.-fractie wijzen er op dat het bestuur van de
medische faculteit in het voorgeschreven periodiek overleg met de rvb
als gelijkwaardige gesprekspartner optreedt, terwijl het faculteitsbestuur
tegelijkertijd - beleidsmatig - formeel afhankelijk is van het cvb. De
C.D.A.-fractie ziet daarin een ambivalentie.
De ondergetekenden wijzen er op dat het bedoelde voorgeschreven
overleg beperkt is tot aangelegenheden betreffende het wetenschap–
pelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek. Het faculteitsbestuur voert
dit overleg gegeven zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, maar
is in dit overleg inderdaad niet gelijkwaardig in zoverre hij in bestuurlijk
opzicht op hetzelfde niveau zou staan als de rvb en het universiteitsbe–
stuur zou kunnen binden voor aangelegenheden waar het cvb verant–
woordelijk voor is.
Evenals de leden van de C.D.A.-fractie onderkennen de ondergete–
kenden - waar het de positie van de medische faculteit betreft - een
zekere ambivalentie in de overlegstructuur, die door de nieuwe opzet niet
in alle opzichten kan worden weggenomen, doch zij zijn er van overtuigd
dat de denkbare alternatieven, een medical school, of een «status
aparte» voor het bestuur van de medische faculteit als derde, aan het
cvb en de rvb gelijkwaardige, bestuurslaag, aanzienlijk ingrijpender voor
de universitaire bestuursstructuur zouden zijn.
In het wetsvoorstel is gekozen voor de constructie dat, met inacht–
neming van de universitaire bestuursstructuur en die van het ziekenhuis,
het faculteitsbestuur aanwezig kan zijn in het gbo. Daarnaast kan het
faculteitsbestuur, op grond van overdracht van bevoegdheden, partici–
peren in het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan, indien daarvoor
wordt gekozen.
Dezelfde leden vroegen om een uiteenzetting over de bestuurlijke
relaties van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur met de
raden van bestuur ter zake van het zorginhoudelijke beleid in verhouding
met de bestuurlijke relaties met de minister van Onderwijs en Weten–
schappen ter zake, mede in verband met het staatstoezicht op de volks–
gezondheid.
In algemene zin betreft de regelgeving inzake de volksgezondheids–
sector instellingen met een privaatrechtelijk karakter. De minister van
welzijn, Volksgezondheid en Cultuur onderhoudt daarbij bestuurlijke
relaties met de besturen van ziekenhuisvoorzieningen. Omtrent deze
relaties zijn geen verplichtingen aan hem opgelegd via (algemene)
wetgeving. Ter zake van specifieke aangelegenheden zoals de uitvoering
van concrete initiatieven voor planning en bouw voorziet de Wet zieken–
huisvoorzieningen (WZV) in verschillende afstemmingsmomenten tussen
de minister en de betrokken ziekenhuisinstellingen. Hierbij treden de
ziekenhuizen op als zelfstandige rechtspersonen. Ook inzake het beleid
van de verstrekkingen en erkenningen is de onderlinge relatie vastgelegd
(Ziekenfondswet/Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
In de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel is uitvoerig ingegaan
op de betrokkenheid van de minister van Onderwijs en Wetenschappen
met betrekking tot de vergunningenprocedure ex WZV (blz. 27 e.v.).
De inhoudelijke betrokkenheid van de minister van Onderwijs en
Wetenschappen is gegarandeerd. De minister van Onderwijs en Weten–
schappen zal de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur
adequaat informeren over de uitkomsten van zijn bestuurlijke contacten
met het academisch ziekenhuis en de universiteit, een en ander binnen
het raamwerk van de onderscheiden bevoegdheden. Zo geldt ook het
omgekeerde.
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Met betrekking tot het Staatstoezicht op de volksgezondheid vroegen
de leden van het C.D.A.-fractie naar de functies van dit orgaan. In hoofd–
lijnen hebben die functies betrekking op de volgende onderwerpen:
- wetshandhaving van alle wetten inzake de volksgezondheid;
- toezicht op de zorg en kwaliteit van de te leveren gezondheidszorg;
- bewaken van de staat van de volksgezondheid en signaleren van
ontwikkelingen in deze.
In algemene zin ontleent het Staatstoezicht op de volksgezondheid zijn
taak aan de Gezondheidswet. Artikel 40 van de Gezondheidswet geeft
een bijzondere opsporingsbevoegdheid bij (het vermoeden van)
overtreding van wettelijke voorschriften. In afzonderlijke wetten is de
bevoegdheid van het Staatstoezicht nader omschreven. In het besluit
toezicht Wet ziekenhuisvoorzieningen wordt het Staatstoezicht naast
anderen belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens
de WZV bepaalde.
Het Staatstoezicht treedt op als van de minister van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur onafhankeüjk orgaan dat ongevraagd en gevraagd
de minister kan adviseren.
Op verzoek van de leden van de C.D.A.-fractie zijn afschriften van de
bestuursreglementen van 8 academische ziekenhuizen bijgevoegd,
gebaseerd op de oude verhoudingen (zie bijlage 3).
In verband met de invoering van nieuwe complementaire bestuursor–
ganen behoeven de bestaande bestuursreglementen aanpassing.
Globaal gezien zullen de wijzigingen hierin moeten bestaan dat volgens
de nieuwe regelgeving het bestuur in handen is gelegd van raad van
toezicht en raad van bestuur. Het bestuursreglement zal hiermee in
overeenstemming moeten worden gebracht. Ook de verhouding tussen
deze organen en het Stafconvent alsmede organen van medezeggen–
schap behoeft regeling. Het is de eerste ondergetekende bekend dat bij
diverse academische ziekenhuizen - naar hij aanneemt heeft de vraag
daarop betrekking - nieuwe bestuursreglementen in voorbereiding zijn.
Hij heeft in dit stadium geen bemoeienis met de interne voorbereiding
van op de toekomstige wetgeving gebaseerde (concept–) bestuursregle–
menten, zodat informatie daarover ontbreekt.
Bemoeienis van de eerste ondergetekende met het tot stand komen
van nieuwe bestuursreglementen ontstaat pas indien zou blijken dat
binnen zes maanden na het tijdstip van inwerkingtreding van de nieuwe
wet geen nieuw bestuursreglement is vastgesteld.
De academische ziekenhuizen te Leiden, Groningen, Rotterdam en
Amsterdam hebben te kennen gegeven reeds met de nieuwe bestuurlijke
verhoudingen te experimenteren. Van de ervaringen in deze zijn door de
betrokkenen - nog - geen mededelingen gedaan.
Dezelfde leden vroegen om een uiteenzetting betreffende de relatie
tussen de klinische, de niet-klinische en de paramedische opleidingen.
Onderkend wordt dat door ontwikkelingen binnen de geneeskunde en de
gezondheidszorg alsmede onder invloed van maatschappelijke factoren,
de samenwerking tussen (niet) klinische medische beroepsbeoefenaren
en paramedici nog belangrijker wordt en dat dit consequenties voor de
beroepsafbakening heeft. De overheid heeft in deze te zamen met de
verschillende beroepsgroepen een taak te vervullen. Wat de parame–
dische beroepsuitoefening en beroepsopleidingen betreft zij het
volgende opgemerkt.
De beroepsuitoefening voor paramedici is in de Wet op de parame–
dische beroepen en de daarop stoelende besluiten geregeld en wettelijk
beschermd, evenals de paramedische beroepstitels. Bij verschuiving,
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ontwikkeling of groei in de beroepsinhoud staat het de minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur vrij om, de betrokken adviescom–
missie gehoord, initiatieven te nemen teneinde de wetgeving ter zake aan
te passen. Hiermee wordt de beroepsafbakening in grote lijnen reeds
gerealiseerd.
Voor een meer concrete afbakening onderkent de minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur het belang van beroepsprofielen. Hierin zijn
de taakgebieden, waarop beroepsbeoefenaren aanspreekbaar zijn, nader
geëxpliciteerd en omschreven. De minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur heeft voor vrijwel alle paramedische groepen thans profielont–
wikkeling ter hand genomen en gefinancierd.
De opieidingen tot fysiotherapeut, logopedist, diëtist en ergotherapeut
ressorteren onder de minister van Onderwijs en Wetenschappen en
worden door hem gesubsidieerd. De minister van Welzijn, Volksge–
zondheid en Cultuur neemt daartegenover de opleidingen tot oefenthe–
rapeut-Mensendieck en –Cesar, mondhygiënist, orthoptist, podothe–
rapeut en, via het premiestelsel, tot radiodiagnostisch en radiotherapeu–
tisch laborant voor zijn rekening. Dat de minister van Onderwijs en
Wetenschappen vier opleidingssoorten financiert, wil niet zeggen dat de
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur met deze groepen
niets te maken heeft: de beroepsinhoud en, in meer inhoudelijke zin, de
opleidingsinhoud worden door de minister van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur bewaakt. Zo wordt het voor de beroepsuitoefening onontbeer–
lijke bewijs van bevoegdheid niet door de minister van Onderwijs en
Wetenschappen, maar door het vakdepartement aan de afgestudeerde
uitgereikt.
Wat de medische en tandheelkundige beroepsopleidingen betreft zij
opgemerkt, dat de overheid in het kader van de aanpassing respectie–
velijk afstemming op geneeskundige, tandheelkundige, paramedische en
maatschappelijke ontwikkelingen slechts een bevorderende rol kan
vervullen. Het staat in eerste instantie ter beoordeling van de medische
faculteiten en de opleidingscolleges om wijzigingen in de opleidingspro–
gramma's aan te brengen. De overheid heeft in deze colleges met een
adviserende stem zitting. Een besluit van een opleidingscollege dient
echter voor een verklaring van geen bezwaar aan de minister van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur te worden voorgelegd alvorens het
rechtskracht kan hebben. Wat de verantwoordelijkheid voor de inhoud en
financiering van de medische en tandheelkundige opleidingen betreft,
kan worden opgemerkt dat de minister van Onderwijs en Weten–
schappen verantwoordelijk is voor het initiële onderwijs en de minister
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur voor het post-initiële onderwijs.
Voor nadere informatie verwijs ik u, wellicht ten overvloede, naar het
gestelde in de Kamerstukken II, 19 896, nrs. 1-7.
De leden van de fractie van de P.v.d.A. gingen nader in op de
contacten tussen het academisch ziekenhuis en de minister van
Onderwijs en Wetenschappen. De aard en het karakter ervan zouden
naar het oordeel van deze leden in de praktijk aanzienlijk meerzijdiger
zijn - zonder dat geweld wordt gedaan aan de verzelfstandigingsdoel–
stelling - dan uit de aard van de specifieke bevoegdheden van de rvb kan
worden verklaard. In lijn met de beoogde versterking van het ziekenhuis–
management alsmede met de verzelfstandiging van de academische
ziekenhuizen en de voorgestelde taakverdeling tussen rvb en rvt wensten
zij niet uit te sluiten dat in voorkomende gevallen directe contacten
tussen de minister van Onderwijs en Wetenschappen en de rvb onder–
houden worden.
De ondergetekenden beschouwen de contacten tussen het acade–
misch ziekenhuis en de minister van Onderwijs en Wetenschappen als
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volgt. Het wetsvoorstel voorziet slechts in één verantwoordingslijn tussen
het academisch ziekenhuis en deze minister, namelijk die via de rvt. De
directe bemoeienis van de minister met de dagelijkse gang van zaken die de rvb aangaat - komt immers te vervallen. In verband met diens
ministeriële verantwoordelijkheid c.q. aanspreekbaarheid ter zake van de
academische ziekenhuizen ligt het voor de hand dat de rvt aan hem
verantwoording aflegt en informatie over de uitoefening van zijn
bevoegdheden. De in het kader van deze verantwoordingslijn te onder–
houden contacten met de rvt dienen overigens zoveel mogelijk te worden
beperkt: een hoge frequentie zou strijdig zijn met de beoogde verzelf–
standiging van de academische ziekenhuizen en de terugtred van de
overheid.
Dat neemt niet weg dat naast de formele contacten tussen de minister
en de rvt in de praktijk tussen minister en rvb contacten kunnen plaats–
vinden over problemen en aangelegenheden die samenhangen met de
taakuitoefening van de rvb.
Waar een groot deel van de bestuurlijke aangelegenheden van de
verschillende academische ziekenhuizen van algemene aard is, zulien
deze overigens in het algemeen niet bilateraal, maar in het - in het
voorgestelde artikel 5, tweede lid WWO, voorziene - overleg met de
universiteiten en daaraan verbonden ziekenhuizen gezamenlijk aan de
orde komen.
De opmerking van de leden van laatstgenoemde fractie dat de rvb de
minister van de zijde van het academisch ziekenhuis nuttige informatie
zou kunnen verschaffen over de samenwerking tussen ziekenhuis en
universiteit, onderschrijven de ondergetekenden. Het staat de acade–
mische ziekenhuizen vrij om nuttige informatie via de rvb aan de minister
te doen toekomen. Zodra de minister in het kader van zijn bevoegdheden
jegens de academische ziekenhuizen inlichtingen verlangt en verant–
woording eist, richt hij zich formeel tot de rvt. De in dat verband
verlangde inlichtingen worden door, of namens de rvt verstrekt.
De leden van de fractie van de P.v.d.A. vroegen of in het kader van
bevordering van een adequate samenwerking tussen universiteit en
academisch ziekenhuis het gbo als bevoegd gezag kan optreden in geval
van aanstelling of ontslag van medewerkers met een aanstelling bij beide
rechtspersonen. Of is dit, vanwege het feit dat de beide bevoegde
gezagsorganen, te weten de rvb en het cvb, beschikken over zodanige
mogelijkheden ten aanzien van - of een zodanige zeggenschap hebben
over - de in het verlengde van hun beide te onderscheiden en te finan–
cieren taken aan te stellen c.q. te ontslane medewerkers, niet primair
noodzakelijk?
In beginsel dienen aanstelling en ontslag van leden van het weten–
schappelijk personeel van de universiteiten, die in verband met patiën–
tenzorgtaken tevens in dienst zijn van de academische ziekenhuizen, in
onderlinge overeenstemming plaats te vinden door respectievelijk het
betreffende cvb en de rvb.
Het wetsvoorstel evenals het ontwerp-rechtspositiereglement acade–
mische ziekenhuizen bieden de ruimte dat beide organen deze
bevoegdheid in de onderhavige gevallen overdragen aan een door hen bij
overeenkomst ingesteld gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan. Gelet op
de beperkte specifieke taak van het gemeenschappelijk beleidsorgaan
(vaststelling van het samenwerkingsdocument) kan dat orgaan in elk
geval niet met het treffen van rechtspositionele maatregelen of welke
andere bevoegdheid in het uitvoerende vlak dan ook worden belast. Wel
kunnen uiteraard in het - door het gbo vast te stellen - samenwerkings–
document afspraken over het personeelsbeleid worden gemaakt.
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Topklinische zorg
De leden van de fractie van het C.D.A. stelden vragen omtrent de
planning van de topklinische voorzieningen en verzoeken aan te geven
wie daarbij de coördinatie heeft. Met betrekking tot de coördinatie en
planning van met name artikel 18 voorzieningen is er sprake van een
rijksplanning. De planning van alle artikel 18-functies geschiedt door de
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in overeenstemming
met de minister van Onderwijs en Wetenschappen, een en ander te
formaliseren in de planningsbesluiten voor de artikel 18-functies. De
planningsbesluiten ex artikel 18 WZV voor de onderscheiden functies
bevatten de neerslag van de regionale en landelijke afstemming ter zake.
In de planningsbesluiten worden de keuze van de lokatie en de toe te
wijzen aantallen functies uitvoerig beargumenteerd.
De praktische uitvoering van de planningsregelingen geschiedt door de
individuele ziekenhuizen die daartoe een aanvraag indienen bij de
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Voor de provinciale
besturen vormen de geplande en te plannen artikel 18-functies een
gegeven bij hun planning. De provinciale besturen hebben een belang–
rijke rol bij de (algemene) planning van ziekenhuisvoorzieningen. Zij
stellen immers de ziekenhuisplannen op voor de regio's. In dit verband
wordt verwezen naar het ontwerp van Wet versterking WZV-instrumen–
tarium dat onlangs aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal is
voorgelegd.
Vragen van de leden van de C.D.A.-fractie over het eindrapport van de
Projectorganisatie Academische Ziekenhuizen (POAZ) met betrekking tot
financiering van de investeringen en de kostentoerekening leiden de
ondergetekenden tot de volgende beschouwing.
A. Financiering van de investeringen
De hoofdlijnen van het POAZ-advies (bijlage 7 van het advies) kunnen
als volgt worden omschreven:
- De academische ziekenhuizen moeten hun investeringen ten
behoeve van de patiëntenzorg financieren via de kapitaalmarkt.
- In de verpleegtarieven van de academische ziekenhuizen zal een
component rente en afschrijving worden opgenomen.
- De sector volksgezondheid krijgt beleidsmatige verantwoordelijkheid
voor investeringsbeslissingen in de academische ziekenhuizen.
Deze hoofdlijnen zijn indertijd door de verantwoordelijke bewinds–
lieden onderschreven, hetgeen ertoe heeft geleid dat de academische
ziekenhuizen vanaf 1 januari 1988 voor hun kapitaalsbehoeften in
verband met investeringen op de kapitaalmarkt konden lenen.
Op verzoek van dezelfde leden geven de ondergetekende hieronder
hun specifiek commentaar op het onderhavige advies.
1. In het POAZ-advies werd afgezien van het verwevenheidsvraagstuk.
Het advies had slechts betrekking op de financiering en de bekostiging
van de investeringen die samenhangen met de gezondheidszorgtaken
van de academische ziekenhuizen. In hoeverre aanpassingen binnen het
bijdragesysteem van de minister van Onderwijs en Wetenschappen nodig
zijn, bleef in het advies buiten beschouwing. Evenmin werd besproken
over gedeeltelijke bijdragen van deze bewindsman aan investeringen die
zowel patiëntenzorg als onderwijs en/of onderzoektaken dienen.
Punt van verschil met de door de bewindslieden gekozen benadering is
dat in de laatste de verwevenheid als uitgangspunt wordt geaccepteerd,
terwijl POAZ aannam dat van geval tot geval kan worden bepaald of een
investering onderwijs en onderzoek dan wel patiëntenzorg dient. De
POAZ was overigens ook tot de conclusie gekomen dat joint costs als
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zodanig niet te splitsen zijn. Op de verwevenheidsproblematiek wordt
ingegaan in het commentaar op bijlage 8 van het POAZ-advies (zie B).
Door de benadering van de bewindsleiden wordt voorkomen dat de
academische ziekenhuizen met verschillende systemen voor de finan–
ciering van één investeringsproject worden geconfronteerd.
De regeling op grond waarvan de academische ziekenhuizen vanaf 1
januari 1988 kunnen lenen op de kapitaalmarkt, voorziet dan ook in een
uitsplitsing van de kosten van de leningen volgens een vastgestelde
verhouding: 75% van de kosten wordt verwerkt in het patiëntenzorg–
budget, de overige 25% in de rijksbijdrage van de minister van Onderwijs
en Wetenschappen. Hiermee is tevens de vraag van de leden van de
C.D.A.-fractie naar de lastenverrekening tussen de departementen en de
ziektekostenverzekeraars beantwoord.
Wellicht ten overvloede zij vermeld dat de genoemde verhouding
75-25% betrekking heeft op de rente– en afschrijvingskosten van inves–
teringen, niet op de totale exploitatiekosten.
2. POAZ was van oordeel dat de betekenis van de academische
ziekenhuizen voor de gezondheidszorg het noodzakelijk maakt om vanuit
de gezondheidszorg beleidsmatige verantwoordelijkheid te dragen voor
investeringsbeslissingen met betrekking tot academische ziekenhuizen.
Deze opvatting wordt - onverlet het onder a gestelde - ten volle onder–
schreven. In het wetsvoorstel is dan ook bepaald dat de betreffende
bepalingen van de WZV van toepassing zijn op de academische zieken–
huizen. In het proces van besluitvorming is wel bepaald dat de minister
van Onderwijs en Wetenschappen, vanuit zijn specifieke invalshoek, een
toetsende rol heeft. Beslissingen worden dan ook in overeenstemming
tussen de twee verantwoordelijke bewindslieden genomen.
3. Een volgende kanttekening bij het POAZ-advies heeft betrekking op
de aanbeveling dat de academische ziekenhuizen voor wat betreft de
investeringen, verbonden aan patiëntenzorgtaken, onderworpen zullen
zijn aan het aangepaste bouw– en exploitaiteplafond van de gezond–
heidszorg. Een verschil is dat in de huidige benadering het bouw– en
exploitatieplafond in het Financieel Overzicht Zorg (FOZ) voor de investe–
ringen zodanig is bijgesteld dat het onderdeel academische ziekenhuizen
daarin expliciet wordt aangegeven. Het FOZ sluit wat betreft aan bij het
Investeringsplan Academische Ziekenhuizen (IPAZ).
4. De overige elementen van het advies, te weten de aanbevelingen
ten aanzien van het niet doorberekenen in de tarieven van afschrijvingen
en rente van in het verleden vanwege de minister van Onderwijs en
Wetenschappen a fonds perdu gefinancierde investeringen, de afschrij–
vingsmethodiek op basis van historische kostprijs en de toepassing van
de systematiek van de groeirichtlijn medische en overige inventarissen,
worden onderschreven en geven derhalve thans geen aanleiding tot
commentaar.
B. Toerekening van de exploitatiekosten
De POAZ-advisering ter zake van toerekening en normering van de
exploitatiekosten (bijlage 8 van het advies) vatten de ondergetekenden
als volgt samen:
- Gebruikmakend van de uitkomsten van een onderzoek naar gezond–
heidszorg in academische ziekenhuizen door prof.dr. L.M.J. Groot en
daarbij het verschil in verrichtingen tussen academische en algemene
ziekenhuizen in aanmerking nemend, kwam de POAZ tot de conclusie dat
de kosten in verhouding 80:20 kunnen worden verdeeld over patiën–
tenzorg, respectievelijk onderwijs en onderzoek. De kosten van de
medische faculteiten, voor zover veroorzaakt in het academisch
ziekenhuis (de AM-delen), zijn in de berekeningen betrokken.
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Dit advies geeft de ondergetekende aanleiding tot het volgende gespe–
cificeerde commentaar.
1. Het probleem bij de toerekening van de kosten van het academisch
ziekenhuis naar onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg is, zoals ook de
POAZ heeft ondervonden, dat deze - vanwege de verwevenheidsproble–
matiek - altijd moet worden gebaseerd op veronderstellingen en
arbitraire keuzen. De POAZ heeft gestreefd naar een zo goed mogelijke
benadering van de werkelijkheid bij de verdeling van de kosten en deze
gebaseerd op afspraken bij verweven taakuitvoering.
De verhouding 80:20 is berekend voor het totaal van de academische
ziekenhuizen. Deze verdeling kan op lokaal niveau afwijken. Daarom
heeft de POAZ ter oriëntering een lokale toets uitgevoerd in het Acade–
mische Ziekenhuis Rotterdam en het Academisch Medisch Centrum.
Wanneer deze toets bij alle ziekenhuizen zou worden uitgevoerd, moet
de som van de uitkomsten uiteindelijk overeenstemmen met de macro–
verdeling 80:20. Is dat laatste niet het geval, dan moeten de uitgangs–
punten voor de lokale verdeling worden aangepast. De verhouding die
aldus wordt gevonden, zal daarna gelden voor alle toekomstige wijzi–
gingen in het budget.
In reactie op de bevindingen van prof. Groot en de eerste resultaten
van de POAZ is de toenmalige minister van Onderwijs en Weten–
schappen in overeenstemming met zijn ambtgenoten van Welzijn, Volks–
gezondheid en Cultuur en van Financiën tot de conclusie gekomen dat er
onvoldoende reden was om de op dat moment bestaande verdeling van
kosten over de twee budgetten in heroverweging te nemen, onder
andere vanuit de overweging dat hiervan op lokaal niveau substantiële
reallocaties het gevolg zouden zijn.
2. POAZ ging uit van een vaste koppeling tussen het patiëntenzorg–
budget en de rijksbijdrage voor onderwijs en onderzoek, uitgaande van
de op macroniveau gepropageerde verhouding 80:20. Deze koppeling is
niet overgenomen omdat de ondergetekende - in navolging van hun
ambtsvoorgangers en mede gelet op het overleg dat over de uitgangs–
punten van normering rijksbijdrage met de Tweede Kamer is gevoerd streven naar het zelfstandige benaderen van de beide budgetten.
Koppeling kan leiden tot het ongewenste effect dat het ene circuit het
andere dwingt met betrekking tot de te hanteren financiële kaderstel–
lingen, die ieder voor zich voortvloeien uit onafhankelijk van elkaar
gevoerd beleid.
3. Punt van overeenkomst is dat ook POAZ de inzet van universitaire
middelen in het academisch ziekenhuis bij haar beschouwingen betrok.
Punt van verschil is dat POAZ er van uitging dat de huidige financierings–
stromen in stand blijven, terwijl in het wetsvoorstel - om redenen die
samenhangen met de voorgestane bestuurlijke relatie van de eerste
ondergetekende met de academische ziekenhuizen en waarop elders in
deze nadere memorie van antwoord ingegaan - is gekozen voor een
geoormerkte bijdrage aan de universiteit ten behoeve van het ziekenhuis.
In het wetsvoorstel wordt ten aanzien van dit laatste overigens nog
bepaald dat deze bijdrage onverwijld dient te worden doorgegeven.
4. In bijlage 8 van het onderhavige rapport adviseerde POAZ de finan–
ciering van ontwikkelingsgeneeskunde in de toekomst te laten
geschieden op basis van door de academische ziekenhuizen ingediende
programma's en projecten. In de visie van POAZ zou die financiering
kunnen plaatsvinden via de AWZB, via de Ziekenfondswet dan wel via de
begroting van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en via de begroting
van Onderwijs en Wetenschappen. De POAZ opperde de gedachte een
speciaal fonds in te stellen ten behoeve van de financiering van de
toekomstige ontwikkelingsgeneeskunde.
In het wetsvoorstel zijn de ideeën van POAZ uitgewerkt en geoperatio–
naliseerd. De thans in de praktijk gevolgde procedures en de financiering
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sporen met het POAZ-advies. Voor meer inzicht in de recente ontwikke–
lingen ten aanzien van de ontwikkelingsgeneeskunde wordt verwezen
naar wat elders in deze nadere memorie van antwoord is geantwoord in
reactie op daarop betrekking hebbende vragen in het nader voorlopig
verslag.
Overigens kan over de lastenverdeling tussen de departementen en
ziektekostenverzekeraars het volgende worden opgemerkt.
De financiële middelen die extra beschikbaar komen voor budgetver–
hoging in verband met topklinische zorg bij academische ziekenhuizen
komen geheel ten laste van de ziektekostenverzekeraars. De ministers
van Onderwijs en Wetenschappen en Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur leveren daaraan geen bijdragen. Dit sluit niet uit dat de indivi–
duele academische ziekenhuizen uit de lopende budgetten afkomstig van
verzekeraars en de rijksbijdrage van de minister van Onderwijs en
Wetenschappen middelen besteden aan topklinische zorg.
De budgetverruimingen komen tot stand op basis van onderhande–
lingen tussen de ziekenhuizen en de verzekeraars binnen het telkenjare
voor uitbreiding van topklinische zorg voorgestelde macrokader. Het
Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg moet de onderhandelingsre–
sultaten goedkeuren en vervult daarmee een normerende rol. Aan de
normering liggen veelal globale kostengegevens van de ziekenhuizen
waaraan de topklinische functies worden toegewezen ten grondslag. De
berekening is voldoende nauwkeurig voor het nemen van beslissingen
over de toewijzing van topzorg.
Voor een efficiënte bedrijfsvoering zijn de ziekenhuizen zelf verant–
woordelijk. Evenzo zijn zij verantwoordelijk voor daarop toegesneden
bedrijfsinformatiesystemen. De wetswijziging heeft daarop in ieder geval
geen rechtstreekse invloed.
Voor de ziekenhuizen is het onderscheid tussen de diverse budgetten
slechts van belang uit het oogpunt van financiering. Uit het totale budget
dienen zij alle overeengekomen of opgedragen taken te bekostigen op
het gebied van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg.
In reactie op een verwijzing naar klachten omtrent tekortschietende
budgetten merken de ondergetekende het volgende op. De ondergete–
kende bereiken inderdaad geluiden van academische ziekenhuizen over
knelpunten in de topklinische zorg. Dergelijke signalen worden overigens
ook vanuit de algemene ziekenhuizen ontvangen, bijvoorbeeld ten
aanzien van de hartchirurgie. Bovendien beperken de knelpunten zich
niet tot de topklinische zorg. In het algemene zin is de vraag aan de orde
of de budgetten van de ziekenhuizen toereikend zijn om de noodzakelijke
zorg te kunnen leveren.
De tweede ondergetekende is in dit verband doende met een iriventari–
satie van financiële knelpunten in de ziekenhuissector, waaruit de
beleidsconclusies zullen worden getrokken voor de (aanwending van de)
financiële kaders 1991-1994. Daarbij is de vraag welke ruimte
beschikbaar moet komen voor topklinische zorg in acedemische en
algemene ziekenhuizen een belangrijke element. Bepalend zijn daarbij
enerzijds de in uitvoering zijnde planningsbesluiten, anderzijds de
prognoses met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen. Met name bij de
radiotherapie, hartchirurgie/PTCA en in mindere mate bij de neonatologie
en neurochirurgie bestaat thans spanning tussen behoefte en aanbod. In
het kader van de voorbereiding van het FOZ'91 zullen ter zake beslis–
singen worden genomen.
Financieel beheer
De leden van de C.D.A.-fractie informeerden naar bevindingen van de
Algemene Rekenkamer.
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Zoals in de memorie van antwoord reeds werd opgemerkt, is bij onder–
getekenden geen standpunt van de Rekenkamer bekend over de effecti–
viteit en de efficiency in de academische ziekenhuizen. Inmiddels is
vernomen dat de Rekenkamer ook geen concrete plannen in die richting
heeft. Wel hebben ondergetekenden begin februari van de Rekenkamer
de bureaunota «Interne budgettering in academische ziekenhuizen»
(133 R) ontvangen. Uit de formulering van de doelstellingen van het door
de Rekenkamer verrichte onderzoek blijkt dat het onderzoek zich concen–
treerde op de invoering en de vormgeving van de interne budgetterings–
methodieken bij de academische ziekenhuizen. In dat kader heeft de
Rekenkamer ook aandacht besteed aan samenhangende efficiency– en
effectiviteitsaspecten. De gevraagde inhoudelijke reactie op de nota en
met name op de daarin opgenomen conclusies en aanbevelingen kan
door de ondergetekenden nog niet worden gegeven, omdat de
afstemming hierover tussen de ministers onderling en tussen de
ministers en de Vereniging Academische Ziekenhuizen niet is afgerond.
De nota besluit met twee aanbevelingen. In de eerste plaats beveelt de
Rekenkamer aan de gegevens van interne budgettering te gebruiken voor
de normeringsstelsels voor patiëntenzorgbudgetten en rijksbijdragen
voor onderwijs en onderzoek. Voorts adviseert de Rekenkamer de
administraties voor researchprojecten te hanteren voor het verkrijgen van
inzicht in de verwevenheid tussen patiëntenzorg en onderwijs en
onderzoek.
In de brief van 15 maart 1990 aan de Rekenkamer reageert de
Vereniging Academische Ziekenhuizen op de twee aanbevelingen als
volgt:
«In deze aanbevelingen wordt door u gesteld dat de gegevens voor
interne budgettering zouden kunnen worden benut voor de normering
van externe budgetten voor patiëntenzorg enerzijds en voor onderwijs en
onderzoek anderzijds.
Deze stelling wordt naar het oordeel van de Vereniging Academische
Ziekenhuizen niet ondersteund door de resultaten van uw onderzoek. Dit
kan ook niet omdat interne budgettering, zoals ook in uw rapport aange–
geven, andere oogmerken dient. Bovendien is het instrument van interne
budgettering op zich niet geëigend om de verwevenheid tussen patiën–
tenzorg en onderwijs en onderzoek zodanig uiteen te rafelen en zodanig
inzichtelijk te maken, dat dit kan worden gehanteerd voor externe norme–
ringsdoeleinden en modellenbouw. Vele in het verleden op hetzelfde doel
gerichte pogingen - POAZ en andere onderzoekingen - zijn eveneens op
de problematiek van de verwevenheid en het vraagstuk van de daarmee
samenhangende joint costs gestrand.»
en:
«Uw stelling om de administratie voor researchprojecten te gebruiken
voor het verkrijgen van meer inzicht in genoemde verwevenheid en de
besteding van de rijksbijdrage voor onderwijs en onderzoek roept naar de
mening van de Vereniging Academische Ziekenhuizen eveneens te grote
verwachtingen op. Deze administratie richt zich bovendien vooralsnog op
projecten die een andere financieringsachtergrond kennen dan de rijks–
bijdrage.»
Gelet op alle activiteiten die in het recente verleden in die richting zijn
ontplooid en die - zoals ook de VAZ opmerkt - geen resultaat hebben
opgeleverd, zijn de ondergetekenden van mening dat de beleidsmatige
sturing van de academische ziekenhuizen op een andere wijze moet
plaatsvinden. Hierop wordt elders in deze nadere memorie van antwoord
ingegaan. Dat laat het toezicht op het financieel beheer onverlet. De
registeraccountant geeft daarover jaarlijks een oordeel. Daarbij gaat het
om de rechtmatigheid en de doelmatigheid van het financieel beheer
voor zover de accountant dat uit hoofde van zijn specifieke kennisgebied
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kan beoordelen. Hiermee is de controle op de efficiency van het finan–
ciële beheer volgens ondergetekenden even adequaat als dat bij andere
algemene en regionale ziekenhuizen het geval is.
Voor het beoordelen van de effectiviteit van de inzet van rijksbijdrage
en tariefinkomsten voor onderwijs en onderzoek en patiëntenzorg geeft
de financiële verantwoording slechts beperkte informatie. Naar de
mening van ondergetekenden zijn jaarverslagen en wetenschappelijke
rapporten c.q. publikaties voor dat doel beter bruikbaar.
Op de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie of thans reeds wordt
overwogen wijzigingen in de huidige richtlijnen voor de jaarrekeningen
aan te brengen en zo ja welke en waarom, bestaat (zoals ook in de brief
van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 16 oktober
1989 gericht aan de Voorzitter van de Tweede Kamer is toegelicht) het
voornemen om in het Besluit Jaarrekening Ziekenhuizen 1984 een
voorschrift op te nemen dat verplicht tot het presenteren van een
overzicht van de met de ontvangen rijksbijdrage geleverde prestaties.
Een dergelijk overzicht zou onderdeel uit moeten maken van de
toelichting op de jaarrekening.
Op de vraag hoe ondergetekende de effectiviteit en de efficiency in de
academische ziekenhuizen beoordelen, is het antwoord dat ondergete–
kenden van mening zijn dat de academische ziekenhuizen hun vele vaak
gecompliceerde en kwetsbare taken adequaat volbrengen. Ook de effec–
tiviteit van de bedrijfsvoering i.c. het optimaal benutten van de
beschikbare middelen is, voor zover dat bij dergelijke grote en complexe
bedrijven valt te beoordelen, goed. Die effectiviteit zal nog verbeteren als
het door de ziekenhuizen zelf geïnitieerde proces tot verbetering van de
interne budgettering is voltooid.
De effectiviteit van de bedrijfsvoering kan ook enigszins worden
afgeleid van het feit dat de academische ziekenhuizen er vaak in slagen
met de beschikbare intensivering van bestaande activiteiten en zelfs
nieuwe - vaak experimentele - taken uit te voeren.
De verschillen in de exploitatie van de verschillende academische
ziekenhuizen zijn gedeeltelijk terug te voeren op historische ontwikke–
lingen waarbij in onderhandelingen tussen ziekenhuis, departementen en
in voorkomende gevallen ziektekostenverzekeraars tarieven en rijksbij–
drage regelmatig werden bijgesteld Lokale omstandigheden, inhoud van
omvang van activiteiten zowel ten behoeve van patiëntenzorg als voor
onderwijs en onderzoek, bepaalden de omvang en de groei van de
deelbudgetten van het ziekenhuis en vormen de verklaring voor de
verschillen.
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen enig algemeen commentaar op
de resultaten van het onderzoek van de commissie-Hoefnagels (Utrecht,
oktober 1989).
Ondergetekenden menen, gezien de hier tussen de regering en de
Tweede Kamer aan de orde zijnde materie, te moeten volstaan met een
beknopte reactie.
Zij menen dat het belang van het rapport-Hoefnagels vooral daarin
gelegen is dat is gesteld dat aanmerkelijke regionale verschillen
voorkomen in grootte en samenstelling van gebruik/produktie van zieken–
huisvoorzieningen en dat deze maar zeer ten dele te verklaren zijn uit
verschillen in patiëntenkenmerken.
Dit roept uiteraard de vraag op of de verschillen dan berusten op
bijvoorbeeld infrastructurele of organisatorische verschillen, dan wel op
verschillen in medisch handelen, of op nog andere oorzaken.
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen verder om bij het oordeel over
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verschillen in effectiviteit en efficiency in de verschillende academische
ziekenhuizen te betrekken het specifieke karakter van de regio, de
taakverdeling tussen de universiteiten en de morbiditeitspatronen en de
verschillende rayons van de academische ziekenhuizen; alsmede om
aandacht te besteden aan het onderzoek naar verschillen tussen de
gezondheidsregio's, gedaan door de commissie-Hoefnagels, op initiatief
van de KNMG.
De ondergetekenden stellen in dit verband voorop dat onderzoek leert
dat regio's ter zake van morbiditeitspatronen slechts in beperkte mate
een specifiek karakter blijken te hebben. De verschillen zijn niet groot en
zelden significant. Dit geldt ook voor de academische regio's. Wel is een
verband aangetroffen tussen urbanisatiegraad en gebruik/produktie van
gezondheidszorg.
De verschillen zijn zeker niet groot als men ze vergelijkt met de
verschillen in grootte van de zorgproduktie per hoofd, zoals die zijn
gerapporteerd door de commissie-Hoefnagels voor Nederland en zeer
recent door Dr. D. Post voor een aantal gemeenten in Overijssel en
Flevoland. Naar ons oordeel zal meer gedetailleerd onderzoek nodig zijn
om te komen tot een beter begrip van oorzaken en gevolgen van deze
verschillen. Overigens heeft de commissie-Hoefnagels zich juist in
hoofdzaak gericht op de algemene ziekenhuizen, onder meer vanwege
leemten m de gegevens over de produktie in academische ziekenhuizen.
Rechtspositiereglement
De leden van de fracties van het C.D.A. en de P.v.d.A. informeerden
naar de stand van zaken rond het rechtspositiereglement academische
ziekenhuizen (RRAZ) en verzochten mede te delen op welke onderdelen
problemen (hebben) bestaan. Het ontwerp-RRAZ is thans in behandeling
bij de Adviescommissie Overheidspersoneelsbeleid (AOP) en zal naar
verwachting medio april worden behandeld in de Raad voor de Rijks–
dienst (RRD) en de ministerraad. Het overleg met de academische
ziekenhuizen zal plaatsvinden in de WO-Kamer. Er wordt naar gestreefd
het ontwerp-RRAZ te agenderen voor de WO-Kamer van juni a.s.
Ten aanzien van de voortgang van het RRAZ doen zich tot nu toe geen
noemenswaardige problemen voor.
Relatie tussen perifere en academische ziekenhuizen
De leden van de fractie van het C.D.A. stelden vragen omtrent de
relatie tussen perifere en academische ziekenhuizen. Zoals ook de leden
van de fractie van het C.D.A. memoreerden, is in de memorie van
antwoord aan uw Kamer de bedoelde relatie uiteengezet.
Met een «soortgelijke» rol is niet, mocht die indruk zijn gewekt, een
identieke rol bedoeld. Uiteengezet is dat op het gebied van de patiën–
tenzorg en het onderwijs en onderzoek het academisch ziekenhuis op
een ander, hoger, niveau opereert. Het soortgelijke is een rol op het
gebied van de patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. Ook werd bedoeld
dat de academische ziekenhuizen zich ten principale niet onttrekken aan
besluitvorming inzake de provinciale planvorming en de kabinetsplannen
inzake de operatie met betrekking tot de capaciteitsreductie van zieken–
huizen.
De bijzondere positie van de academische ziekennuizen als toprefe–
rentie-ziekenhuis wordt door ondergetekende gedeeld. Omtrent de
conclusie van de POAZ inzake het functioneel profiel en de academische
rayons is in de memorie van toelichting en memorie van antwoord aan de
Tweede Kamer bij het wetsvoorstel al uitvoerig ingegaan (blz. 8 en 26
respectievelijk 38).
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De principiële keuze voor het planningssysteem van de WZV houdt in
dat aansluiting wordt gezocht bij de vigerende regelgeving ex WZV. De
gezondheidsregio's bieden het kader waarbinnen alle gezondheidsvoor–
zieningen ingevolge de WZV worden gepland. Inpassing van de acade–
mische ziekenhuizen in de regionale planning is uitgangspunt. In het op
te stellen beleidsoverzicht ex artikel 5 WZV kan specifiek aandacht
geschonken worden aan de reikwijdte van de functies in de academische
ziekenhuizen en de inpassing daarvan in de regionale planning. Vanuit
het specifiek werkgebied kunnen richtinggevende uitspraken worden
gedaan welke via de instrumenten richtlijnen ex artikel 3 WZV en aanwij–
zingen ex artikel 4 WZV hun vertaling vinden in de provinciale plannen.
Met betrekking tot het Academisch Ziekenhuis Vrije Universiteit
Amsterdam en het Academisch Ziekenhuis bij de Universiteit van
Amsterdam is in de memorie van antwoord aan de Tweede Kamer (op
blz. 39) reeds ingegaan op de problematiek in de regio Amsterdam. Ook
specifieke problemen in grensregio's zullen in het op te stellen beleids
overzicht worden behandeld.
De leden van de C.D.A.-fractie vroegen welke (super)specialisaties
thans reeds worden gepractiseerd in de verschillende academische
ziekenhuizen binnen onze landsgrenzen en welke de bewindslieden
daarbij in de toekomst wenselijk achten gelet op een adequate taakver–
deling tussen de Nederlandse academische ziekenhuizen ter zake.
In antwoord hierop treft u op grond van bij ondergetekenden
beschikbare informatie een overzicht aan van de (super)specialisaties/
topklinische zorgfuncties in de verschillende academische ziekenhuizen.
Op dit moment is door de academische ziekenhuizen nog geen totaal–
beeld ontwikkeld van het door elk van de academische ziekenhuizen
wenselijk geachte pakket aan (super)specialisaties geldt op de adequate
taakverdeling tussen de Nederlandse academische ziekenhuizen op dit
gebied.
Een expliciet beleid is nog niet ontwikkeld ten aanzien van de aard en
mate van taakverdeling tussen de academische ziekenhuizen. Enerszijds
is duidelijk dat alle academische ziekenhuizen gelet op hun functie een
vrij omvangrijk pakket specialisatie zullen moeten hebben, anderzijds is
er taakverdeling mogelijk en nodig bij het in gang zetten van nieuwe
ontwikkelingen. In het beleidsoverzicht ex artikel 5 WZV zal hierop nader
ingegaan worden.
Hartchirurgie/PTCA («dotteren»)
In alle academische ziekenhuizen behalve in de VU te Amsterdam. Ook
in de twee academische kinderziekenhuizen (Sophia Kinderziekenhuis te
Amsterdam en Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht) wordt hartchi–
rurgie toegepast.
IVF

In alle academische ziekenhuizen.
Neontologie
In alle academische ziekenhuizen behalve in het Academisch
ziekenhuis Utrecht. Dit laatste in verband met de aanwezigheid van deze
functie in het Wilhelmina Kinderziekenhuis.
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Neurochirurgie
Alle academische ziekenhuizen functioneren als neurologisch Hoofd–
centrum behalve het academisch ziekenhuis Maastricht. Laatst genoemd
academisch ziekenhuis functioneert met betrekking tot de toepassing van
neurochirurgie als subcentrum van het Hoofdcentrum te Heerlen. Ook in
het Wilhelmina Kinderziekenhuis worden neurochirurgische operaties
uitgevoerd.
Niertransplan ta tie
In alle academische ziekenhuizen alsmede in de academische kinder–
ziekenhuizen.
Chromosoom onderzoek
Elk academisch ziekenhuis heeft een samenwerkingsverband met een
Klinisch Genetisch Centrum meestal gevestigd bij of in het betreffende
academische ziekenhuis.
Radiotherapie
In alle academische ziekenhuizen behalve het academische ziekenhuis
Maastricht. Wel heeft het AZM een samenwerkingsverband met het
Radiotherapeutisch Instituut Limburg, gevestigd in het De Wever
ziekenhuis te Heerlen.
Haemodialyse
In alle academische ziekenhuizen.
Harttransplantatie
Alleen in de academische ziekenhuizen van Utrecht en Rotterdam.
Levertransplantaties
Alleen in het academisch ziekenhuis Groningen.
Beenmergtransplantaties
In alle academische ziekenhuizen alsmede in de academische kinder–
ziekenhuizen.
M.R.I.
In alle academische ziekenhuizen.
De leden van de C.D.A.-fractie stelden de vraag of een overzicht
gegeven kan worden van de affiliatiecontracten tussen universiteiten en
perifere ziekenhuizen die hebben bestaan en thans nog bestaan.
Sinds 1972 is de affiliatie een ingeburgerd fenomeen. Tot 1984 waren
de universiteiten verplicht de daartoe strekkende contracten tussen
universiteit en perifeer ziekenhuis ter goedkeuring voor te leggen aan de
minister van Onderwijs en Wetenschappen. Hieraan was een geoor–
merkte ophoging van de rijksbijdrage gekoppeld. De dossiervorming
hieromtrent is aanzienlijk en betreft meer dan 200 contracten. Een
overzicht van de affiliaties tot en met 1982 is bijgevoegd, gerangschikt
naar universiteit (zie bijlage 4). De contracten over de jaren 1983-1 984
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zijn wel ten departemente aanwezig, echter daarvan bestaat niet een
dergelijk overzicht. Vanaf 1984 zijn de met affiliaties samenhangende
bedragen (niet geoormerkt) verwerkt in de rijksbijdrage van de universi–
teiten, waardoor de instellingen in staat zijn gesteld een eigen beleid te
voeren. Derhalve is op departementaal niveau thans geen overzicht meer
aanwezig over de periode 1985-heden.
In relatie met het voorgaande stelden de leden van de C.D.A.-fractie
de wenselijkheid aan de orde van een grotere betrokkenheid van de
perifere ziekenhuizen bij de opleiding van basisartsen, dit in verband met
de aanwezigheid daar van een «normaal» patiëntenbestand. Hoewel de
ondergetekenden het niet ondenkbaar achten dat de typische samen–
stelling van de patiëntenpopulatie in de academische ziekenhuizen een
probleem zou kunnen vorrnen in de opleiding van medici, zien zij in de
huidige situatie onvoldoende indicatie om op dit punt generieke
uitspraken te doen. Dit houdt mede verband met het feit dat het naar de
stellige overtuiging van ondergetekenden niet mogelijk is een
nauwkeurige omschrijving te geven van wat onder een «normaal» patiën–
tenbestand zou moeten worden verstaan, terwijl aan de andere kant
geconstateerd kan worden dat de patiëntenpopulatie in academische
ziekenhuizen in elk geval mede die categone patiënten omvat welke als
«normaal» zouden moeten worden gekwalificeerd. Eveneens is er onvol–
doende aanleiding te veronderstellen dat de academische ziekenhuizen
te kort schieten in hun taakstelling ten aanzien van het medisch weten–
schappelijk onderwijs. Er zijn dan ook geen plannen op dit gebied in
uitvoering. Het wetsvoorstel gaat er van uit dat de academische zieken–
huizen de werkplaats zullen blijven vormen voor de medische faculteit.
De reden om indertijd affiliatiecontracten te sluiten met perifere
ziekenhuizen was gelegen in de tekortschietende capaciteit van de
academische ziekenhuizen. In hoeverre daarenboven redenen van kwali–
tatieve aard met betrekking tot de patiëntencategorieën nu en in de
toekomst een rol (zullen) spelen zal ook afhangen van de richting waarin
de gezondheidszorg zich zal ontwikkelen; deze ontwikkeling zal zijn
weerslag immers vinden in de medische curricula.
De ondergetekende achten het afstemmingsoverleg van de universiteit
en het academisch ziekenhuis en daarnaast het periodiek overleg van het
bestuur van de medische faculteit en de rvb van het academisch
ziekenhuis bij uitstek geschikt om tot afspraken te komen over de inzet
van co-assistenten en de eisen die de medische faculteit in dat kader aan
het academisch ziekenhuis stelt. In dat overleg kan tevens de eventuele
wenselijkheid aan de orde komen van een grotere betrokkenheid van
perifere ziekenhuizen bij de opleiding van medici.
Voor een antwoord op de vraag van de leden van de C.D.A.-fractie om
in de aantallen betrokken specialisten bij de opleiding per vakgebied per
academisch ziekenhuis en per opleidingsziekenhuis, zijnde niet-acade–
misch ziekenhuis zij verwezen naar bijlage 5. Daarin is informatie
opgenomen met betrekking tot een aantal relevante aspecten betref–
fende de medische specialistische opleidingen in (niet-)academische
ziekenhuizen.
Over de rol van verpleeghuizen delen de ondergetekende het volgende
mee. In september 1989 is aan de Vrije Universiteit van Amsterdam van
start gegaan de specifieke beroepsopleiding tot verpleeghuisarts. In het
kader hiervan wordt samengewerkt met verpleeghuizen die qua oplei–
dingsinrichting hiertoe geschikt zijn.
Daarnaast wordt er in het kader van de opleidingen tot klinische
geriater, tot psychiater en de opleidingen huisartsgeneeskunde en
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verpleegkunde op incidentele basis gebruik gemaakt van een aantal
verpleeghuizen in Nederland
In het kader van patiëntenzorg en de medische opleidingen hebben de
academische ziekenhuizen een (samenwerkings)relatie met verpleeg–
huizen. De ondergetekende beschikken niet over gegevens waaruit blijkt
dat er in deze sprake is van een specifieke relatie tussen één of meer
academische ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Omtrent de kwantitatieve en de budgettaire consequenties van de
klinische stage gebaseerd op de in 1986 tot stand gekomen EEG-richtlijn
merken de ondergetekenden, in antwoord op vragen van de leden van de
C.D.A.-fractie, het volgende op.
De klinische stage van ten minste 6 maanden, waarover in de
EEG-richtlijn betreffende een specifieke beroepsopleiding tot huisarts
wordt gesproken, is per 1 januari 1995 verplicht gesteld. Dat wil echter
niet zeggen dat een dergelijke stage niet eerder in de Nederlandse
huisartsopleiding als een verplichting opgenomen kan worden. In de loop
van 1990 zullen overheid en de beroepsgroep mede aan de hand van
evaluatieve gegevens betreffende de tweejarige interimberoepsopleiding
tot huisarts gezamenlijk bezien wat de inhoud, opzet en duur van de
definitieve meerjarige huisartsopleiding moet zijn.
In het kader daarvan zal nader ingegaan dienen te worden op de
kwantitatieve en budgettaire aspecten van de huisartsenopleiding en de
daarin opgenomen klinische stage. Enkele hoofdgroepen van kostenele–
menten zijn:
- financiering stageplaatsen in (categorale) ziekenhuizen en verpleeg–
huizen;
- kosten verbonden aan de begeleiding van de huisarts in opleiding;
- salariskosten van de huisarts in opleiding;
- financiering onderwijs te verzorgen vanuit het Universitaire Huisarts
Instituut;
- kosten verbonden aan de proces– en produktevaluatie van de
meerjarige huisartsopleiding;
- capaciteit huisartsopleiding versus mogelijkheden tot het lopen van
een klmische stage.
Zodra voldoende inzicht aanwezig is omtrent eerdergenoemde kwanti–
tatieve en budgettaire aspecten zullen de bewindslieden de Kamer
hierover informeren.
De leden van de C.D.A.-fractie stelden vervolgens een vraag omtrent
de stagemogelijkheden voor de opleiding van paramedische beroepen.
De ondergetekende hebben niet de indruk dat de stagemogelijkheden
in totaliteit in gevaar komen. Dat er knelpunten optreden bij de stagever–
lenende instellingen wordt door de ondergetekende onderkend en vormt
een puntvan aandacht.
De stageverlenende instanties hanteren in beginsel een norm voor het
maximale aantal stagiaires op een bepaald aantal arbeidsplaatsen.
Immers stagiaires dienen (intensief) te worden begeleid hetgeen tijd en
dus geld kost.
Een knelpunt ontstaat wanneer bezuinigingsmaatregelen in de parame–
dische afdelmgen er toe leiden dat de begeleiding van stagiaires niet
opgebracht kan worden. Stagiaires zijn uiteraard ook produktief, maar in
verhouding tot de investeringen door anderen is de balans niet altijd
positief.
De ondergetekende besteden aan de stageproblematiek aandacht in
het regulier overleg met de beroepsgroepen, instellingen en in het
overleg tussen de ministers van Onderwijs en Wetenschappen en van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.
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De leden van de C.D.A.-fractie informeerden naar de toepassing van
het gemeenschapsrecht, i.c. de artikelen 30 en 36 van het EEG-verdrag
in de omliggende landen.
De toepassing van het EEG-verdrag betreft een aangelegenheid die de
Europese Commissie regardeert. In geval van verschil van mening over
de verenigbaarheid van het gemeenschapsrecht met nationale wetgeving
kan het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap worden verzocht
hierover een uitspraak te doen. Vanzelfsprekend hanteren zowel de
Commissie als het Hof een gelijke benadering per lidstaat inzake de
toetsing van onderling vergelijkbare wetgeving van de lidstaten aan het
gemeenschapsrecht. Artikel 30 van het EEG-verdrag verbiedt de lidstaten
het treffen van kwantitatieve invoerbeperkingen en alle maatregelen van
gelijke werking. Als criterium om te beslissen of een bepaalde nationale
maatregel - zoals artikel 18 Wet ziekenhuisvoorzieningen (WZV) en
daarmee vergelijkbare artikelen uit onder meer de Duitse en Belgische
wetgeving op het gebied van de ziekenhuizen - onder het verbod van
artikel 30 valt, hanteert het Hof van Justitie van de Europese Gemeen–
schap de vraag of de desbetreffende maatregel kan worden aangemerkt
als «een directe of indirecte, daadwerkelijke of potentiële beperking van
de import uit de overige lidstaten».
Uitgaande van dit criterium valt artikel 18 WZV onder het in artikel 30
EEG-verdrag geformuleerde verbod. Artikel 36 EG-verdrag noemt echter
een aantal uitzonderingen op de algemene regel van artikel 30. Zo staat
artikel 36 het treffen van een maatregel van gelijke werking als een
importbeperking toe, indien dit is gerechtvaardigd met het oog op het
belang van de volksgezondheid. Aangenomen kan worden, dat het Hof
van Justitie deze uitzonderingsclausule op artikel 18 WZV van toepassmg
zal achten. Het vergunningstelsel voor de uitoefening van bijzondere
functies en de aanschaf van bijzondere ziekenhuisapparatuur wordt
immers in de eerste plaats gehandhaafd in verband met overwegingen,
de volksgezondheid betreffende. Daarnaast spelen mede kostenoverwe–
gingen een rol. Hier is in de memorie van antwoord reeds op ingegaan.
Behalve in artikel 36 genoemde uitzondering, welke betrekking heeft
op het belang van de volksgezondheid, kan nog op een andere in het
gemeenschapsrecht aanvaarde uitzondering een beroep worden gedaan.
Uit de rechtspraak (met name Cassis de Dijon) valt af te leiden dat het
Hof, op terreinen waar een communautaire regeling ontbreekt, nationale
maatregelen ter behartiging van bepaalde belangen, ondanks hun onmis–
kenbaar invoerbeperkend effect, met artikel 30 verenigbaar acht, mits:
- de maatregel zonder onderscheid geldt
- het te beschermen belang van onvoldoende gewicht is (rule of
reason) en
- de maatregel noodzakelijk is voor de behartiging van het belang
(evenredigheidstoets).
Het vergunningstelsel voor bijzondere (dure) apparatuur is derhalve
verdedigbaar met een beroep op het belang van het betaalbare houden
van de gezondheidszorg met beperkte middelen.
Ook de wens tot beheersing van de collectieve uitgaven kan onder
bepaalde omstandigheden een maatregel van gelijke werking als en
importbeperking geoorloofd doen zijn. Het Hof van Justitie heeft uitge–
sproken, dat bij dringende behoeften van nationaal belang, verband
houdende met onder meer bezuinigingen in de gezondheidszorg, het
verbod van artikel 30 geen toepassing zal vinden (rule of reason). Deze
uitzondering geldt echter uitsluitend, wanneer de apparatuur waarop de
maatregel betrekking heeft, wordt bekostigd uit de collectieve middelen.
Bovendien wordt door het Hof de eis gesteld, dat de desbetreffende
vergunning wordt verleend of geweigerd aan de hand van objectieve en
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controleerbare criteria. Daar de in artikel 18 WZV bedoelde vergunning
wordt verleend of geweigerd op grond van tevoren vastgestelde
algemene en openbare planningsbesluiten, wordt aan deze voorwaarde
voldaan.
Geconcludeerd wordt dan ook dat toetsing van artikel 18 WZV aan het
gemeenschapsrecht niet tot problemen zal leiden. Dit zal evenmin het
geval zijn ten aanzien van de met artikel 18 WZV vergelijkbare
bepalingen in de relevante wetgeving van de omliggende landen
De leden van het C.D.A. informeerden voorts naar de relaties tussen
een aantal Nederlandse, Duitse en Belgische ziekenhuizen.
In beginsel zal elk academisch ziekenhuis relaties kunnen onderhouden
met buitenlandse academische ziekenhuizen. Ondergetekenden hebben
echter geen overzicht van de aard en omvang van die relaties. Gezien de
medisch-technische ontwikkelingen en kennisoverdracht ter zake zulien
deze internationale relaties in belang toenemen. Ondergetekenden zijn
dan ook voornemens dit aandachtspunt in het beleid met betrekking tot
de superspecialistische voorzieningen te betrekken.
On twikkelingsgeneeskunde
Naar aanleiding van het verzoek daartoe van de leden van de fractie
van het C.D.A. zijn de adviezen die omtrent ontwikkelingsgeneeskunde
zijn uitgebracht door de Gezondheidsraad, de Raad voor Gezondheidson–
derzoek (RGO) en de commissie ontwikkelingsgeneeskunde van de
Ziekenfondsraad als bijlage gevoegd bij deze nadere memorie (zie bijlage
6).
Tevens verzochten de leden van de C.D.A.-fractie deze adviezen van
commentaar te voorzien. Voor wat betreft de uitgebrachte adviezen van
de Gezondheidsraad en de Raad voor Gezondheidsonderzoek kan
worden opgemerkt dat deze een belangrijke input zijn geweest voor het
opstellen van de hoofdlijnen van het beleid inzake ontwikkelingsgenees–
kunde. Deze hoofdlijnen van beleid, waaromtrent de leden van dezelfde
fractie om nadere mededelingen verzoeken, zijn neergelegd in een
(concept-)beleidsplan ontwikkelingsgeneeskunde, dat thans voor
commentaar bij de Ziekenfondsraad en de Gezondheidsraad ligt. Dit
concept is eveneens als bijlage opgenomen (zie bijlage 7). De hoofd–
lijnen van beleid, zoals neergelegd in het concept-beleidsplan, wijken
niet wezenlijk af van de op dit onderwerp ontvangen adviezen. Zo zijn
ondergetekenden met de RGO van mening dat een sterke relatie gewenst
is van ontwikkelingsgeneeskunde met de medisch wetenschappelijke
infrastructuur in ons land. Ten aanzien van de thematiek van ontwikke–
lingsgeneeskundige projecten onderschrijven ondergetekenden de
adviezen van de RGO, de Gezondheidsraad en de Ziekenfondsraad dat
niet allen nieuwe, doch ook reeds bestaande medische technologieën
voorwerp van dit specifieke beleid kunnen zijn. Het regeringsstandpunt
ten aanzien van het advies van de commissie ontwikkelingsgeneeskunde
van de Ziekenfondsraad aangaande ingediende projecten is thans in
concept gereed. Ook dit concept-standpunt is als bijlage opgenomen (zie
bijlage 8). Het oordeel van ondergetekenden ten aanzien van deze opera–
tionele advisering voor de commissie ontwikkelingsgeneeskunde is
positief. Zij hebben kunnen constateren dat de procedure, welke in het
concept-beleidsplan ontwikkelingsgeneeskunde wordt voorgestaan, in de
praktijk reeds duidelijk vorm heeft gekregen. Er is naar de mening van
ondergetekenden sprake van een zeer gedegen afweging met open oog
voor maatschappelijke en wetenschappelijke aspecten. De ondergete–
kenden hebben dan ook besloten het advies over te nemen voor wat
betreft de positief beoordeelde aanvragen.
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De leden van de fractie van het C.D.A. informeerden naar de stand van
zaken betreffende de evaluatie van afgeronde projecten ontwikkelingsge–
neeskunde door de Gezondheidsraad. Projecten op het terrein van de
ontwikkelingsgeneeskunde kennen een gemiddelde looptijd van drie jaar.
Derhalve hebben ondergetekenden de Gezondheidsraad in 1989
verzocht de eindverslagen te evalueren van de in 1985/1986 in het kader
van functie-verruimingen toegekende projecten.
Het betreft de volgende activiteiten:
AZL

- toepassing MRI in de directe patiëntenzorg
- allogene beenmergtransplantaties
- pancreastransplantatie
- oogheelkunde (ultrasone hyperthermie, ruthenium bestraling, Yag–,
C02-lasertherapie)
- middenoorprothese (kunsttrommelvlies)
AZG

- MRI
- oncologische bot– en heupprotheses
- fotoradiatrie
AZU

- MRI
- revalidatie
AZR

- auxiliaire levertransplantatie
- endoscopische verwijdering van galstenen
AZUA
- AIDS
- radiotherapie (hyperthermie, interoperatieve radiotherapie)
AZVU

- MRI
AZN

- allogene beenmergtransfusie
WKZ

–schizis
- juveniele chronische arthritis
De Gezondheidsraad heeft zijn evaluatieve activiteiten thans nog niet
afgerond. Dit zal naar verwachting in mei 1990 geschieden. Voor wat
betreft de projecten ontwikkelingsgeneeskunde, welke in 1987 zijn
gehonoreerd, zal eveneens aan de Gezondheidsraad verzocht worden de
evaluatie op zich te nemen. De ondergetekenden hebben de betreffende
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instellingen inmiddels verzocht de evaluatierapporten hiertoe beschikbaar
te stellen. Het betreft de volgende projecten:
AZM

- hart– en vaatziekten
AZUA
- orbitacentrum
AZN

- cardiodiagnostiek
- protheses
AZL

- slaaponderzoek
AZR

- retroperfusie/ischemie
AZU

- MRI
AZG

- MRI
WKZ

- radio immuno assay
- celkweekfaciliteiten
- cardiodiagnostiek
Enkele van de instellingen hebben inmiddels gehoor gegeven aan het
verzoek informatie te leveren ten behoeve van het commentaar door de
Gezondheidsraad.
Bouwprocedure
In reactie op een vraag van de leden van de P.v.d.A.-fractie omtrent de
bouwprojecten waarop de zogenaamde convenantsprocedure van .
toepassing is, delen de ondergetekenden het volgende mee.
Bij brief van 27 juli 1987 is aan de besturen en directies van de acade–
mische ziekenhuizen en het Wilhelmina Kinderziekenhuis aangegeven
welk regime voor welke lopende projecten gehanteerd gaat worden.
Tevens is onder de aandacht gebracht dat voor nieuwe projecten het
onder de WZV gebruikelijke regime gehanteerd gaat worden. Dit staat de
ondergetekenden nog onverkort voor ogen. Er bestaat dus geen gevaar
dat op oude projecten in de overgangsfase alsook na de inwerkingtreding
van de wetswijziging zowel de oude als de nieuwe regeling zullen worden
toegepast.
De leden van de fractie van het C.D.A. ontvingen graag de uitwerking
met betrekking tot de bouwprocedures, standaardprogrammering, en
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bouwmaatstaven zoals deze thans bij het College voor ziekenhuisvoorzie–
ningen in concept voor liggen dan wel gereed zijn.
Met betrekking tot de bouwprocedures, standaardprogrammering en
bouwmaatstaven wordt op dit moment in eerste instantie gewerkt aan
het onderling vergelijkbaar kunnen maken van standaardprogrammering
behorende bij de academische ziekenhuizen en bouwmaatstaven die op
de algemene ziekenhuizen van toepassing zijn. Door de voorbereiding
van een concrete opdracht aan een externe adviseur heeft College voor
ziekenhuisvoorzieningen de eerste stappen ter zake gezet. Over de
daadwerkelijke opdrachtverstrekking - een en ander naar inhoud,
werkwijze, tijdspanne en kosten - wordt momenteel overlegd tussen het
College en de externe adviseurs. Zoals reeds eerder te kennen is gegeven
aan de direct betrokken instellingen en het College voor ziekenhuisvoor–
zieningen, wensen de ondergetekenden een soepele en slagvaardige
bouwprocedure op basis van de WZV te ontwikkelen. Nader aangeduid
houdt dit in dat de overheidsbemoeing bij bouwprojecten wordt verlegd
naar het zogenaamde voortraject van de projectontwikkeling. In concreto
betekent dit meer aandacht voor de fase van verklaring, programma van
eisen en schetsontwerp (definitief ontwerp); dit geheel wordt verstrekt
door de vaststelling van een taakstellend budget, bij de fase schets–
ontwerp, dat voor de fasen die betrekking hebben op uitvoeringsvoorbe–
reiding en daadwerkelijke realisatie van het project toegesneden is. Mede
in het licht van het voorgaande zijn de ondergetekenden van opvatting
dat voor de begeleiding tijdens de bouw, bij uitvoerende werkzaamheden
van de bouw in het kader van de vergunningenprocedure het
uitgangspunt moet zijn dat de academische ziekenhuizen een grote mate
van eigen verantwoordelijkheid dragen. Hierbij wordt zoveel mogelijk
aangesloten bij de huidige gang van zaken op dit vlak. Omtrent de
bouwprocedure vindt nu van de kant van de Vereniging Academische
Ziekenhuizen een concrete inventarisatie plaats van mogelijke knelpunten
bij onverkorte toepassing van de huidige WZV-procedures, bezien vanuit
de academische ziekenhuizen en de ervaringen opgedaan met de conve–
nantsprocedure onder het WWO-bouwregime. Het ligt in de bedoeling
om deze inventarisatie op korte termijn met de ministers van Onderwijs
en Wetenschappen en van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuurte
bespreken. Op basis van de uitkomsten van deze bespreking(en) zullen
ondergetekenden hun standpunten in dezen bepalen, en aan de Tijdelijke
Werkgroep Academische Ziekenhuizen van het College voor ziekenhuis–
voorzieningen kenbaar maken. Tevens zullen nieuwe of gewijzigde
uitvoeringsbesluiten ex WZV worden voorbereid.
Uitvoeringsmaatregelen
De leden van de C.D.A.-fractie informeerden tenslotte naar de stand
van zaken ten aanzien van de uitvoeringsmaatregelen.
Bij de aanvaarding door uw Kamer van het voorliggend wetsvoorstel
zal ten behoeve van de invoering regelgeving moeten worden aangepast.
Deze aanpassingen betreffen het volgende. Met betrekking tot de WZV
dient de algemene maatregel van bestuur gebaseerd op artikel 18 WZV
te worden aangepast. Deze algemene maatregel van bestuur zal
binnenkort aan de Raad van State worden voorgelegd. Andere aan te
passen koninklijke besluiten met betrekking tot de WZV betreffen
voornamelijk begripsomschrijvingen inzake planning en bouw en de toe
te passen planning– en bouwprocedures. In projectgroepverband wordt
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door de beide ministeries momenteel uitwerking gegeven aan de te
wijzigen besluiten. De aan te passen regeling gebaseerd op de WWO
betreft rechtspositionele aspecten met betrekking tot het bestuur van het
academisch ziekenhuis.
De Minister van Onderwijs en Wetenschappen,
J. M. M. Ritzen
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
H. J. Simons
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