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Nr. RI16.0098 (2016) 
Betreft: ontwikkelingen voormalig 'Gemini ziekenhuis' 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
Op 4 juli onlangs hebben wij aangekondigd u nader te zullen informeren over de ontwikkelingen rond het 
voormalig 'Gemini ziekenhuis' in onze stad.  
 
Op 5 juli jl. en hedenmiddag hebben wij met de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep 
overleg gevoerd over de locatie Den Helder, voorheen het Gemini ziekenhuis. Dat overleg vindt plaats op 
basis van de in 2014 gemaakte afspraken die  - met de toen geheten MCA-Gemini Groep - zijn 
vastgelegd in een convenant.  
Het overleg van vanmiddag heeft duidelijk gemaakt dat het convenant onverminderd van kracht is. Dat 
betekent dat, zoals daarin geformuleerd: 
 

“Het Gemini Ziekenhuis in Den Helder wordt ontwikkeld volgens het in juni 2014 door de Raad van Bestuur 
vastgesteld locatieprofiel. 
Daarbij geldt het volgende: 
 
Locatieprofiel  Het locatieprofiel gaat uit van een kleiner Gemini Ziekenhuis, maar met behoud van een afdeling 

spoedeisende hulp, 7 dagen per week, 24 uur per dag, Intensive Care, diagnostische faciliteiten en 
acute geboortezorg.  Er zijn goede samenwerkingsafspraken met (fusiepartner) Medisch Centrum Alkmaar (MCA) voor 
patiënten die hoog specialistische zorg nodig hebben.  De betrokken zorgverzekeraars ondersteunen het locatieprofiel.  Het Gemini Ziekenhuis komt op basis van het locatieprofiel in aanmerking voor een 
Beschikbaarheidbijdrage Cure voor spoedeisende hulp van ziekenhuizen van de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa).” 

 
Van beëindiging van de cardiologische hulp in het ziekenhuis in Den Helder per 1 september aanstaande 
is geen sprake. 
 
Evaluatie van het locatieprofiel 
Vanuit het vertrekpunt steeds te kijken waar verbeteringen mogelijk zijn evalueert de Noordwest 
Ziekenhuisgroep  het locatieprofiel. Daaruit volgen verbetervoorstellen hoe de zorg verder 
geoptimaliseerd kan worden. De uitkomsten van de evaluatie en de verbetervoorstellen worden 
voorgelegd aan een commissie bestaande uit externen waaronder, namens het gemeentebestuur van 
Den Helder, de directeur van de Veiligheidsregio met in zijn portefeuille de ambulance- en acute zorg, de 
heer Smeekes. De heer Smeekes heeft het gemeentebestuur eerder bijgestaan bij de beoordeling van 
het locatieprofiel. Over deze aanpak doet de Noordwest Ziekenhuisgroep vandaag de mededeling zoals 
die hierbij is gevoegd. 
 
In navolging van onze aankondiging van 4 juli onlangs, en om u in de gelegenheid te stellen de actuele 
informatie kennen en te kunnen duiden, nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst aanstaande 
maandagavond 1 augustus, op een nader aan te kondigen tijdstip. Een afvaardiging van de Raad van 
Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep alsook de heer Smeekes zijn dan aanwezig om uw vragen te 
beantwoorden. 
 
Den Helder, 26 juli 2016. 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
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Onafhankelijk onderzoek locatieprofiel Den Helder Noordwest Ziekenhuisgroep 
 

De afgelopen periode is uitvoering gegeven aan de evaluatie van het locatieprofiel Den Helder. Deze 

evaluatie is tot stand gekomen met input van nagenoeg alle specialismen en een groot aantal 

verpleegkundigen en overige betrokkenen waaronder de leidinggevenden. Op basis van de evaluatie 

wordt een aantal aanbevelingen gedaan, met name rondom de borging van de acute zorg in Den Helder. 

Dit met als doel de kwaliteit en continuïteit van de zorg voor de patiënten op de locatie Den Helder nog 

verder te verbeteren. Diverse recente ontwikkelingen, waaronder het voornemen om de complexe 

meerdaagse cardiologische zorg te concentreren, vragen om een integrale benadering van dit proces. 

 

De raad van bestuur heeft daarom samen met het Stafbestuur en het Medisch Specialisten Noord West 

(MSNW)-bestuur besloten een onafhankelijke beoordeling te vragen aan externe deskundigen met 

competenties op ziekenhuiszorg, organisatie en medische inhoud. Deze integrale beoordeling heeft 

betrekking op het locatieprofiel Den Helder met in het bijzonder de acute zorg en vormt een aanvulling op 

de interne evaluatie van het locatieprofiel. De evaluatie van het locatieprofiel en de aanbevelingen en 

acties die daaruit naar voren komen worden onderdeel van deze beoordeling. Het gaat om een integraal 

plan voor toekomstbestendige en veilige zorg op de locatie Den Helder als onderdeel van de Noordwest 

Ziekenhuisgroep. Er zal een stuurgroep worden ingericht om dit onderzoek te begeleiden. De 

samenstelling daarvan dient nog te worden bepaald. 

We streven ernaar de onafhankelijke beoordeling zo spoedig mogelijk te realiseren. Gedurende dit traject 

zal het voornemen om de complexe meerdaagse cardiologische zorg te concentreren worden 

aangehouden.  

 

http://www.nwz.nl/

