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Aan:  College van B&W gemeente Venlo (via griffie) 
Betreft: Schriftelijke vragen conform artikel 44 RvO  
Onderwerp: Fusie ziekenhuizen VieCuri en Laurentius  
Datum: Vrijdag 09 februari 2018 
 
 
Geacht college, 
 
Vanuit bronnen binnen een vakbond heeft de SP begrepen dat het VieCuri ziekenhuis in 
Venlo/Venray per 1 januari 2019 wil gaan fuseren met het Laurentius ziekenhuis in 
Roermond. In juli 2017 maakten beide ziekenhuizen al bekend een fusie te onderzoeken.  
 

Laurentius wilde in 2007 nog fuseren met het ziekenhuis in Weert maar die laatste stapte uit 
de onderhandelingen uit vrees te veel te moeten inleveren.  
 

Sinds 2015 werken Viecuri en Laurentius al innig samen en spraken af om diverse 
ondersteunende diensten zoals ICT, maar ook ingrepen op centrale locaties, samen te 
voegen. Dat gaat kennelijk nog niet ver genoeg. 
 

Naar aanleiding van eerdere fusies van ziekenhuizen is uit onderzoek door de Autoriteit 
Consument en Markt (ACM) gebleken dat fusies prijsverhogend werken.1  
Daarnaast weten we uit de eerdere fusie tussen de ziekenhuizen Venray en Venlo (in 2000) 
dat acute zorg, high care afdelingen en kindergeneeskunde dreigen te verdwijnen op een 
van beide locaties.  
 
Reden voor de SP-fractie tot het stellen van onderstaande vragen: 
 

1. Bent u op enige manier op de hoogte van het voornemen van VieCuri en Laurentius 
om per 1 januari aanstaande te fuseren? 
 

2. Bent u op enige manier in overleg met het ziekenhuis VieCuri over haar rol als 
grootste werkgever in onze gemeente?  
• Zo nee, waarom heeft u geen contacten met de grootste werkgever in uw 

gemeente?  
• Zo ja, is hierbij gesproken over een fusie met het Laurentius?       

Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

3. Bent u bereid om met VieCuri in overleg te gaan teneinde de werkgelegenheid binnen 
deze organisatie te waarborgen, juist als er sprake is van een fusie?  
• Zo ja, wilt u de gemeenteraad informeren over de resultaten van deze 

gesprekken?  
• Zo nee, waarom wilt u geen lans breken voor de medewerkers die dagdagelijks 

bezig zijn met de zorg voor patiënten in onze gemeente?   
Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

 
4. De burgemeester van Venlo is ook voorzitter van de Veiligheidsregio. Is binnen deze 

veiligheidsregio deze fusie een onderwerp van gesprek?  
• Zo ja, is hierbij oog voor de bereikbaarheid van de acute zorg in zowel Roermond 

als Venlo?  
• Zo nee, waarom is een zo essentieel onderwerp niet bij het bestuur van de 

veiligheidsregio in beeld?  
Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

																																																													
1	https://www.acm.nl/nl/publicaties/prijs-en-volume-effecten-van-ziekenhuisfusies-2007-2014	



5. Zowel Laurentius als VieCuri hebben inmiddels omvangrijke verbouwingen 
ondergaan. Hierdoor zijn twee moderne ziekenhuizen aan de oostzijde van Noord-
Limburg beschikbaar. Eventuele concentratie van acute zorg, high care of 
kindergeneeskunde of anderszins, zal tot resultaat hebben dat op één van beide 
locaties afdelingen leeg komen te staan. Deelt u de mening van de SP dat dit dan 
kapitaalsvernietiging is, uitgevoerd met publiek geld?  
Graag een onderbouwing van uw antwoord. 
 

6. In andere delen van Nederland zoeken ziekenhuizen soms samenwerking omdat 
anders bepaalde afdelingen wellicht moeten sluiten. Een recent voorbeeld is de 
situatie van kindergeneeskunde en verloskunde in Emmen. Deze situatie was 
ontstaan door een tekort aan kinderartsen. Is u bekend of de fusie tussen beide 
ziekenhuizen ook ingegeven is door mogelijke dreigende tekorten aan expertise 
binnen bepaalde afdelingen?  
• Zo ja, kunt u aangeven welke rol u voor zichzelf dan wel via de Veiligheidsregio 

ziet om te voorkomen dat er gaten vallen in de geneeskundige zorg?  
• Zo nee, bent u bereid om navraag te doen bij VieCuri of dit aan de orde is en de 

gemeenteraad hierover te informeren? Zo nee, waarom niet? 
 
 
In afwachting van uw schriftelijke beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn, 
Met vriendelijke groet, 
 
Fractie SP-Venlo,  
Alexander Vervoort en Stefan Hugues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


