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Betreft: Extern advies over locatieprofiel voormalig Gemini Ziekenhuis 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
Vandaag presenteert de door  de Noordwest Ziekenhuisgroep ingeschakelde externe 
adviescommissie haar advies over het profiel van het ziekenhuis in Den Helder.  
Onlangs hebben de Raad van Bestuur van de ziekenhuisgroep en de voorzitter van deze externe 
commissie hun bevindingen uit de evaluatie en de hoofdlijnen van het advies aan ons toegelicht. In de 
kern komt dat op het volgende neer. 
 
De commissie is van mening dat, gezien de geografische ligging, de 45 minuten norm voor spoedzorg 
en de specifieke behoeften van de bewoners in de kop van Noord Holland, er in Den Helder een 
toekomstgericht ziekenhuis moet blijven. De commissie adviseert de ziekenhuisgroep de locatie Den 
Helder te ontwikkelen tot een ‘innovatief en op de ziekenhuiszorg van de toekomst gericht ziekenhuis 
met een profiel dat zich aanpast aan de ontwikkelingen in de zorgvraag en de zorgverlening’. 
Daarmee kan men in Den Helder blijvend terecht voor zorg vanuit vrijwel alle medische disciplines. De 
topklinische zorg, en de hoog risicozorg worden aangeboden in Alkmaar of in academische centra. Er 
verdwijnt dus geen basiszorg in Den Helder, aldus de commissie. 
Hierin herkennen wij onze bijdrage aan de werkzaamheden van de commissie. 
 
De commissie richt zich in haar advies op de lange termijn voor een toekomstbestendig ziekenhuis. 
Daarbij acht men ‘praktische steun noodzakelijk’ van behalve de zorgverzekeraars ook van de 
provincie en de gemeente.  
De Raad van Bestuur van de ziekenhuisgroep heeft aangegeven het advies integraal over te nemen.  
Met de ziekenhuisgroep zullen wij verkennen waaruit de door de commissie bedoelde steun kan 
bestaan en hoe die het best kan worden ingevuld. Wij zullen u daarover nader informeren. 
 
Een samenvatting van het advies van de externe commissie en het persbericht van de Noordwest 
Ziekenhuisgroep vindt u bijgevoegd. 
 
Den Helder, 7 december 2016. 
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