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Datum
30 januari 2020
Onderwerp Opheffen verscherpt toezicht Laurentius ziekenhuis Roermond

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) heeft op 5 augustus
2019 het Laurentius ziekenhuis te Roermond voor de duur van zes maanden
onder verscherpt toezicht gesteld. De aanleiding daarvoor was dat het Laurentius
ziekenhuis in een bestuurlijk erg kwetsbare situatie verkeerde omdat de voltallige
raad van toezicht was afgetreden en de raad van bestuur uit een persoon bestond.
Daardoor kon geen sprake zijn van goed bestuur.
De inspectie heft het verscherpt toezicht per 30 januari 2020 op. Op grond van de
Gezondheidswet maakt de inspectie een zakelijke weergave van de overwegingen
openbaar. Dit bericht voorziet daarin.1
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Zie voor meer informatie over het openbaarmakingsbeleid van de inspectie (www.igj.nl)

Reden voor het opheffen van het verscherpt toezicht
De inspectie heeft in augustus, oktober en december gesproken met
(vertegenwoordigingen van) de raad van bestuur, raad van toezicht, Cliëntenraad,
Ondernemingsraad en bestuur Medische staf. Daaruit bleek dat eensgezind met
inachtneming van eenieders rol en verantwoordelijkheid in samenspraak werd
gewerkt aan het herstel van goed bestuur.
De raad van bestuur en de raad van toezicht zijn er inmiddels in geslaagd om een
voltallige raad van bestuur en raad van toezicht te installeren waardoor de
voorwaarden van goed bestuur weer zijn hersteld.
Door de zorgaanbieder genomen maatregelen
De door de zorgaanbieder genomen maatregelen zijn de volgende.
De raad van bestuur en de interim-voorzitter van de raad van toezicht hebben
kort na het instellen van het verscherpt toezicht een plan naar de inspectie
gestuurd waarin werd aangegeven op welke wijze zij goed bestuur wilden
herstellen. De inspectie stemde in met dat plan en heeft tussentijds bezoeken
afgelegd en gesprekken gevoerd om de voortgang te volgen. Per 1 oktober 2019
is een interim-lid raad van bestuur benoemd en per 1 november 2019 een
voorzitter raad van toezicht. De laatste is meteen aan de slag gegaan om de
overige leden van de raad van toezicht te benoemen. Dit heeft geresulteerd in een
voltallige raad van toezicht per 1 januari 2020. De raad van bestuur en raad van
toezicht hebben de eerdergenoemde gremia tijdig en goed betrokken in het
proces.
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