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Onderwerp

27 december 2018
Einde traject aanwijzing ex artikel 27 van de Wet kwaliteit,
klachten en geschillen zorg

Melding xxxxx

Geachte xxxxx,
Op 31 augustus 2018 heb ik aan Medisch Centrum Bernadotte B.V., destijds
handelend onder de naam Gezondheidscentrum MediMel B.V., op grond van
artikel 27 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, een aanwijzing
gegeven om de geconstateerde ernstige tekortkomingen in de zorgverlening
weg te nemen. Met deze brief informeer ik u over het feit dat het
aanwijzingstraject tot een einde is gekomen.
Bevindingen
Op 6 november 2018 is door de Rechtbank Midden-Nederland het faillissement
van Medisch Centrum Bernadotte B.V. / Gezondheidscentrum MediMel B.V.
uitgesproken (insolventienummer: xxxxx). Nadien heeft de inspectie regelmatig
contact gehad met xxxxx en is zij door xxxxx geïnformeerd over de
ontwikkelingen, een en ander voor zover verband houdend met de toezichtstaak
van de inspectie. Er is geen sprake van een doorstart of anderszins voortzetting
van de praktijk. In het kader van een zorgvuldige afwikkeling is de praktijk met
ingang van 3 december 2018 in eerste instantie alleen voor de reguliere zorg
gesloten. Vanaf die datum tot 17 december 2018 was er een achterwacht
regeling voor spoedzorg. Met ingang van 17 december 2018 is de praktijk
geheel gesloten. Op de website is een bericht geplaatst dat de praktijk wegens
faillissement is gesloten en dat er geen huisartsenzorg meer wordt verleend.
Patiënten worden gewezen op wat zij kunnen doen om een andere huisarts te
verkrijgen. Eenzelfde bericht is opgenomen in de telefoonboodschap die wordt
afgespeeld als naar de praktijk wordt gebeld. Patiënten zijn geïnformeerd door
middel van een brief van xxxxx, een telefonisch bericht van de nieuwe huisarts
en/of een brief van de betreffende zorgverzekeraar. Voor het dossierbeheer en
dossieroverdracht is een regeling opgesteld waarbij is geborgd dat aan de
bewaarplicht wordt voldaan en toegankelijkheid is verzekerd. Zo zijn de
dossiers deels overgedragen aan andere huisartsenpraktijken en deels in
bewaring bij xxxxx.
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Conclusie
Ik concludeer dat, nu er geen sprake meer is van zorgverlening in de zin van de
Wkkgz, de toezichthoudende taak ten opzichte van de kwaliteit van zorg binnen
Medisch Centrum Bernadotte B.V./ Gezondheidscentrum MediMel B.V. is
opgehouden te bestaan. Het aanwijzingstraject is daarmee tot een einde
gekomen.
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Openbaarmaking
Overeenkomstig het actieve openbaarmakingsbeleid van de inspectie wordt de
inhoud van deze brief, met inachtneming van de wettelijke normen, door de
inspectie actief openbaar gemaakt. Dit houdt in dat deze brief en een
persbericht integraal worden gepubliceerd op de website op 7 januari 2019.
U heeft de gelegenheid om uw bedenkingen tegen de openbaarmaking van deze
brief (bij voorkeur schriftelijk, per brief of per e-mail) vóór 4 januari 2019 om
11:00 uur naar voren te brengen.
Indien u mondeling uw bedenkingen naar voren wenst te brengen dan biedt de
inspectie u daar de gelegenheid voor op 4 januari 2019 om 11:00 uur, hetzij in
persoon ten kantore van de inspectie te Utrecht, hetzij telefonisch.
Uw schriftelijke inbreng kunt u richten aan: xxxxx. Indien u op kantoor of
telefonisch gehoord wilt worden dan kunt u dit laten weten aan xxxxx tot
uiterlijk 3 januari 2019 12:00 uur door te bellen op xxxxx of dit per mail te
laten weten xxxxx. Vermeld in schriftelijke correspondentie het volgende
nummer xxxxx.
Indien u bedenkingen indient tegen de openbaarmaking zullen deze in
behandeling worden genomen in het kader van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob). Hangende deze besluitvorming op grond van de Wob vindt geen
actieve openbaarmaking plaats.
Reactiemogelijkheid
U mag een schriftelijke reactie geven op de openbaar te maken informatie.
Deze reactie zal samen met deze brief over de opheffing van de aanwijzing op
de website van de inspectie worden geplaatst. In deze reactie kunt u aangeven
wat u van de openbaar te maken informatie vindt. Ik stel u daarom hierbij in de
gelegenheid om binnen 5 werkdagen na dagtekening van deze beëindigingsbrief
een schriftelijke reactie in te dienen die tegelijkertijd met deze brief zal worden
gepubliceerd. Voor de leesbaarheid wil ik u daarbij verzoeken uw zienswijze te
beperken tot een (zakelijke) reactie van maximaal 200 woorden.
Uw reactie moet aan de volgende eisen voldoen:
Maximaal 200 woorden;
Geen aanstootgevend taalgebruik;
Geen reclame voor bedrijven of producten;
Geen gegevens over andere personen of bedrijven (derden);
Geen strafrechtelijke gegevens.
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Indien uw reactie niet aan de eisen voldoet zal de inspectie woorden of delen
van uw reactie weglakken. Gelakte woorden tellen echter wel mee voor het
maximale aantal woorden van 200.
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De inspectie ontvangt uw reactie bij voorkeur per e-mail. U kunt uw reactie
sturen naar het volgende e-mailadres xxxxx. Indien u niet kunt of wilt e-mailen,
kunt u uw reactie ook versturen per post naar:
xxxxx
Vermeld bij uw reactie het volgende nummer xxxxx. Zonder dit nummer
kunnen wij uw reactie mogelijk niet of niet tijdig plaatsen.
Ik ga ervan uit u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.
Indien u een toelichting wenst dan kunt u contact opnemen met xxxxx, onder
telefoonnummer xxxxx.
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
namens deze,

Dr. M.A.W. Eckenhausen
Hoofdinspecteur
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