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Per email verzonden 

Betreft: Voorgenomen besluit omtrent sluiting kinderhartcentra 

Geachte heer Kuipers, 

Op 6 december j.l. heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zich in een 
impactanalyse zeer kritisch uitgelaten over het kabinetsbesluit om de 
gespecialiseerde hartzorg voor kinderen weg te halen uit UMC Groningen 
en Leiden UMC. In uw reactie op de impactanalyse van de NZa heeft u 
aangegeven begin dit jaar een (definitief) besluit te nemen over deze 
kwestie.  

Ik vraag u nogmaals bij dit besluit uw verplichtingen uit het 
Kinderrechtenverdrag na te komen door:  

• Het non-regressiebeginsel1 ten aanzien van het recht van kinderen 
op (beschikbaarheid van) gezondheidszorg bij uw besluit in acht te 
nemen.

• In het definitief te nemen besluit de belangen van de kinderen -die 
patiënt zijn van de bij het besluit betrokken ziekenhuizen-  te 
onderzoeken en mee te nemen conform de vereisten uit artikel 3 
van het Kinderrechtenverdrag.

Risico door sluiting op onvolwaardige acute zorg in het noorden in 
strijd met Kinderrechtenverdrag 
Volgens de NZa is er door sluiting van de afdeling in het UMC Groningen 
een aanzienlijk risico dat inwoners van het noorden van Nederland niet 
meer volwaardige acute zorg kunnen krijgen. Deze conclusie sluit aan bij 
mijn eerder met u gedeelde zorg dat sluiting, specifiek van het 
kinderhartcentrum in Groningen, in strijd is met het Kinderrechtenverdrag. 
In mijn brief van 14 januari 2022 vroeg ik u om die reden uw besluit te 
heroverwegen. 

In gesprek met kinderen die het betreft voordat u een besluit neemt 
Ook wees ik u erop dat een besluit conform het Kinderrechtenverdrag 
vereist dat u met de betrokken kinderen in gesprek gaat. Conform artikel 3 
IVRK moet in besluiten die impact hebben op het leven van kinderen, zoals 
het besluit dat u gaat nemen, het belang van kinderen een eerste 
overweging zijn. Dit vereist volgens het Kinderrechtencomité allereerst 

1 Kinderen hebben volgens het Kinderrechtenverdrag, waar Nederland sinds 1995 bij is 
aangesloten, recht op de best mogelijke gezondheid en gezondheidszorg. Dit betekent dat 
zorg beschikbaar en adequaat moet zijn, van hoge kwaliteit en toegankelijk zonder 
onderscheid. Voor dit recht geldt voor de overheid een zogenaamde progressieve 
verdragsverplichting: de Nederlandse overheid moet het maximale doen om de rechten van 
kinderen op zorg te waarborgen. De standaard mag hierbij niet lager worden dan de standaard 
die al is behaald. Het zogenaamde non-regressiebeginsel (GC No. 5 IVRK). 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_728208_22/1/
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onderzoek naar het belang van kinderen, waarvan spreken met kinderen 
die geraakt worden door het besluit een cruciaal onderdeel is.  

Tot slot  
Ik waardeer het dat u bij de veelheid van dossiers waarvoor u 
verantwoordelijk bent, ook aandacht houdt voor het belang van kinderen. 
Uiteraard ben ik bereid het bovenstaande nader toe te lichten.  

Met vriendelijke groet, 

Margrite Kalverboer  
Kinderombudsvrouw 

Een afschrift van deze brief heb ik ter informatie aan de Vaste Kamer 
Commissie voor Volksgezondheid Werkgelegenheid en Sport gestuurd. 




