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Gemeente Den Haag 
T.a.v. mevrouw Kavita Parbhudayal 
Wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid 

  

 

Den Haag, 29 april 2021 

 

 

Onderwerp: voorgenomen sluiting van Bronovo versterkt de tweedeling in de gezondheidszorg en vergroot 
de verschillen in levensverwachting en ziekte in Den Haag/ Vervolg op de open brief Wijkvereniging 
Benoordenhout van 9 februari jl. 

 

  

Geachte mevrouw Parbhudayal, 
 
De Wijkvereniging Benoordenhout heeft, ondanks twee toezeggingen van uw bestuursadviseur, nog steeds 
geen schriftelijke reactie van u mogen ontvangen op onze open brief van 9 februari jl. Wij zagen wel op 19 
maart jl. uw schriftelijke reactie op de o.a. aan de Minister President en burgemeester van Zanen gerichte 
open brief van ‘Bronovo Moet Blijven’ (BMB). Uw antwoord op die brief heeft ertoe geleid dat wij ons 
standpunt verder hebben uitgewerkt en daarover graag met u in gesprek gaan. Te meer omdat wij ons, 
analoog aan de functie van het Bronovo Ziekenhuis, niet beperken tot het belang van goede 
gezondheidszorg in het Benoordenhout en omgeving, maar in dat van geheel Den Haag. Daarom in deze 
open brief een aanvulling op onze eerdere open brief in de hoop dat u deze inhoudelijk kunt beantwoorden 
en over de inhoud met ons in gesprek kunt gaan, omdat wij ons ernstige zorgen maken over de 
maatschappelijke gevolgen van de voorgenomen beslissing om het HMC-Bronovo ziekenhuis te sluiten. 
  
Bestuurlijke sturing noodzakelijk om de negatieve effecten van de Bronovo-sluiting te voorkómen 
Uw reactie aan BMB suggereert een afstandelijke en formeel bestuurlijke benadering waarbij wij de indruk 
krijgen, dat u het voldoende acht om te verwijzen naar de argumenten van het Haaglanden Medisch 
Centrum (HMC) voor het sluiten van het HMC-Bronovo Ziekenhuis en de lokale plannen na de afbraak ervan. 
Maar deze plannen schieten ons inziens medisch inhoudelijk te kort en laten andere delen van Den Haag (en 
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buurgemeenten) in de kou staan. Ze versterken bovendien de al ernstige wachtlijst problematiek van het 
HMC. Het HMC negeert bij de opzet van de plannen de omvang van de langere termijn ontwikkelingen die 
voor de planning van de benodigde intra- en extramurale zorg in Den Haag, inclusief Benoordenhout en 
Scheveningen, essentieel zijn. 
  
De Wijkvereniging Benoordenhout ziet zich daarom genoodzaakt tot deze uitvoerigere argumentatie om 
directe betrokkenheid van de wethouder volksgezondheid c.q. het Gemeentebestuur in het belang van de 
bevolking te bewerkstelligen. Temeer omdat wij voorzien dat de voorgenomen sluiting ook zal bijdragen aan 
een nog grotere tweedeling in gezondheid tussen de hoge en lage Sociaal Economische Status (SES) in Den 
Haag. De verschillen zijn reeds zo’n 50% groter1 dan het landelijk gemiddelde2. Dat moet een wethouder 
volksgezondheid zorgen baren en aanzetten tot actie.  
 
Daarom horen we graag uw reactie op de onderstaande negen onderwerpen die we hieronder kort zullen 
toelichten: 

1. Achterland HMC-Bronovo Ziekenhuis veel groter  
2. Korte termijn beleid: onderschatting van de toekomstige zorgknelpunten; niet verder gepland dan 2030 
3. HMC-Westeinde gelokaliseerd in de binnenstad en zeer slecht bereikbaar 
4. De beoogde digitale innovatie niet geschikt voor een groot deel van de bevolking 
5. Het HMC heeft in 2019 (vóór corona) landelijk al (ook met het Bronovo er bij) de langste wachtlijsten 
6. Versterking tweedeling in Den Haag 
7. Visie Wijkvereniging: Bronovo-ziekenhuis aanvullend op het HMC-topziekenhuis Westeinde 
8. Financiële aspecten 
9. Actie mogelijkheid wethouder 

Ad 1. Achterland HMC-Bronovo Ziekenhuis veel groter dan het HMC suggereert 
Het Bronovo Ziekenhuis heeft een veel groter belang voor en bereik in de samenleving dan alleen het 
Benoordenhout en Scheveningen. De communicatie in uw brief aan BMB suggereert, dat voor de andere 
wijken in Den Haag die gebruik maken van het Bronovo niets geregeld hoeft te worden. Maar juist ook uit 
andere Haagse stadsdelen en wijken en ook uit de buurgemeenten Wassenaar en Voorburg- Leidschendam 
(samen een kwart van de patiënten) komen veel verontruste signalen over de gevolgen voor hen van de 
sluiting van het Bronovo.  

 
                                                             
1 Gezondheidsmonitoren GGD Den Haag/Haaglanden 
2 Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: https://www.zorgvisie.nl/rvs-maak-terugdringen-
gezondheidsachterstanden-een-wettelijke-
plicht/?utm_medium=email&utm_source=20210407+zorgvisie+nieuwsbrief+-
+dagelijks&utm_campaign=NB_Zorgvisie&tid=TIDP814881X5ABD0840C4824D9EB2E79C7810FB6298YI4 
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Ad 2. Korte termijn beleid: onderschatting toekomstige zorgknelpunten; niet verder gepland dan 2030 
Bij de besluitvorming over de sluiting van de HMC-locatie Bronovo wordt geen rekening gehouden met 
toekomstige zorgknelpunten en de lessen die we nu kunnen trekken uit de COVID-19 pandemie: 

o Demografische ontwikkeling in Den Haag; de groei wordt geschat op 100.000 extra inwoners. 
o Sterke vergrijzing; die gaat samen met de bijhorende grote gezondheidsconsumptie die vooral in de 

laatste 4-8 levensjaren (zie 6) plaatsvindt. Bovendien, hoe ouder de mensen worden hoe groter de 
meervoudige medisch problematiek zal zijn3. 

o Het voorspelde tekort aan werkenden, ook voor medische en ondersteunende beroepen, neemt na 2030 
toe. 

o De voorspelde voortdurende en grote teruggang in het aantal mantelzorgers4 door de veranderende 
demografie bemoeilijkt het langer zelfstandig thuis wonen en de thuiszorg opties en versterkt de 
problemen van de gezondheidsvaardigheden van patiënten (zie 4. hieronder). 

o Het schrappen van ziekenhuisbedden bij een sterk groeiende bevolking vermindert de reeds geringe 
reservecapaciteit zoals gebleken in de huidige COVID-19 epidemie. 

 
De plannen voor de inrichting van de toekomstige zorg lijken gebaseerd te zijn op financiële belangen: 

o Het HMC focust op aandrang van de ziektekostenverzekeraars op overheveling van de zorg naar de 
huisarts en naar de thuiszorg (HMC stelt: minder geld, zie 8.), ondanks de voorspelde grote 
bevolkingsgroei. Dat is een financieel belang van de zorgverzekeraars, maar is niet in het belang van de 
bewoners. 

o De thuiszorg is door de relatief lage zorgproductie (veel reistijd) veel minder efficiënt. Dat is van belang 
bij een afnemend aantal medewerkers. 

o Tevens wordt verondersteld dat het aantal huisartsen, hun ondersteuning en het aantal medewerkers 
thuiszorg adequaat is en blijft en dat zij voldoende toegerust zullen zijn op hun nieuwe taak bij de 
innovatieve zorgconcepten. Gezien bovenvermelde verwachte tekorten in (para)medisch personeel is 
dat niet waarschijnlijk. 

 
Ad 3. Het HMC-Westeinde is gelokaliseerd in de binnenstad en zeer slecht bereikbaar 

Met de sluiting van het Bronovo-ziekenhuis komt de bereikbaarheid van goede zorg in het geding. Het HMC-
Westeinde is vanuit Benoordenhout zeer slecht bereikbaarheid met Openbaar Vervoer. Sinds de opheffing 
van buslijn 18 en de inkorten van buslijn 20 heeft het Benoordenhout als enige Haagse wijk (sinds december 
2018) geen rechtstreekse verbinding meer met het centrum van Den Haag. Mensen worden gedwongen om 
met de auto naar het ziekenhuis te gaan. Maar het verkeer in de binnenstad loopt vast en zodra men 
                                                             
3 https://www.vtv2018.nl/kwetsbare-ouderen 
4 https://digitaal.scp.nl/ouderenzorg/tekort-aan-mantelzorgers-en-professionals 
 



 

 
 
 
 
WIJKVERENIGING 

BENOORDENHOUT 

Wijkvereniging Benoordenhout 
Secr. Sonderdankstraat 27 
2596 SB Den Haag 
info@wvbn.nl 
www.wvbn.nl 
 
KvK Haaglanden 027107352 
ANBI Status 

 

  

 

Pagina 4 van 6 
 

arriveert bij het HMC-Westeinde is er op de overvolle parkeerplaats geen parkeerplaats te krijgen en meer 
parkeergelegenheid op dat terrein lijkt niet haalbaar. 

Ad 4. De beoogde digitalisering van de zorg is (nog lang) niet geschikt voor een groot deel van de inwoners 

Plannen gaan uit van innovatieve zorgconcepten, maar het is de vraag of de huisartsen en hun 
ondersteuning5 daarop voldoende toegerust zijn. Bij de digitale innovatie6 waarop in de plannen wordt 
ingezet wordt geen rekening gehouden met: 

o 48 procent van de Nederlanders begrijpt niet of nauwelijks de overheidscommunicatie7. 
o De communicatie over gezondheid(szorg) wordt door velen niet beter begrepen8. Verontrustend in het 

kader van de voorgestelde innovatie is, dat zelfs 27% van de hoogopgeleiden onvoldoende of beperkte 
gezondheidsvaardigheden9 hebben. Een ander voorbeeld. De gemeente Den Haag gaf onlangs10 aan dat 
de Corona-vaccinatie campagne door grote delen van de bevolking niet, onvoldoende bereikt of 
verkeerd wordt begrepen. Voorname oorzaken: laaggeletterdheid, taalbarrières en cultuurverschillen op 
alle niveaus. 

o Het verlies van digitale competenties bij ouderen wordt niet specifiek vermeld, maar moet niet worden 
onderschat: verminderde zelfredzaamheid bij steeds minder mantelzorg en thuiszorg in de periode met 
de grootste gezondheidsconsumptie (zie ook 2). 

 
Ad 5. HMC-wachtlijsten in 2019 reeds de langste van Nederland en deze zullen verder groeien 

In 2019 (voor COVID-19) stonden HMC- Westeinde en HMC-Antoniushove met Tilburg onderaan de 
wachtlijstladder van de 100 Nederlandse Ziekenhuizen (HMC-Bronovo plaats 85). Bij het sluiten van het 
Bronovo ontstaat concurrerende extra-druk op de wachtlijsten in het HMC-Westeinde voor consulten, 
onderzoek en opnames. De patiënten die nu in eerste instantie verwezen worden naar het HMC-Westeinde 
ondervinden de negatieve gevolgen van de ‘toegenomen concurrentie’ door de patiënten die nu nog in het 
Bronovo terecht kunnen. Voeg daarbij de demografische ontwikkelingen (m.n. bevolkingsgroei en 
vergrijzing, zie 2) waardoor de druk sowieso zal toenemen. Deze extra-druk kan slechts voor een beperkt 
deel worden gecompenseerd door de plannen met het opplussen van het Gezondheidscentrum 
Hubertusduin. De wachtlijsten van het HMC zullen daardoor verder groeien (!), nog los van de vele door de 
Corona-epidemie uitgestelde consulten, onderzoeken en behandelingen, wat lang zal doorwerken. 
                                                             
5 LHV o.a. https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/onderzoek-door-heel-nederland-huisartsentekorten-verwacht. 
6 Schema HMC sessies ‘Benoordenhout en Scheveningen’. 
7 Gezondheidsmonitor Haaglanden. 
8 Zoals in het onderzoek hierover in NIVEL uit 2018 is gebleken. 
9 Gezondheidsvaardigheden worden gedefinieerd als: ‘vaardigheden van mensen om informatie over gezondheid te 
verkrijgen, te begrijpen, te beoordelen en te gebruiken bij het nemen van gezondheid gerelateerde beslissingen. 
10 Dit hebben wij vernomen tijdens onze deelname aan de digitale vergaderingen over de corona campagne op 19 
maart jl. en 20 april jl. 
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Ad 6. Versterking van tweedeling in Den Haag 

Volgens de gezondheidsmonitor11 is het verschil in levensverwachting in Den Haag tussen de mensen met 
een hoge Sociaal Economische Status (SES) en de mensen met een lage SES 10-11 jaar, landelijk gemiddeld 7 
jaar. Bewoners met een hoge SES hebben in hun vergrijzing de grote gezondheidszorgconsumptie gemiddeld 
gedurende de laatste 4 jaar van hun leven. Bewoners met een lage SES hebben de grote gezondheidszorg-
consumptie gemiddeld gedurende de laatste 8 jaar van hun leven vaak met complexe multi-problematiek. 
  
Dan zijn er ook nog grote verschillen in ziektekostenverzekeringen tussen mensen met een hoge en lage SES. 
Zo hebben mensen met lagere inkomens vooral de goedkopere natura ziektekostenpolis. De polishouders 
kunnen alleen terecht bij zorgverleners waarmee de ziektekostenverzekeraar een contract heeft afgesloten. 
76% van de Nederlanders heeft een naturapolis12. Het is te verwachten dat mensen met meer middelen 
vaker een restitutiepolis hebben die ook de privékliniek kosten vergoedt13. Daarnaast zijn mensen met 
hogere inkomens in staat om de lange HMC-wachtlijsten te omzeilen door onderzoeken en behandelingen in 
privéklinieken zelf te betalen.  
Polishouders met gecontracteerde zorg kunnen van privéklinieken gebruikmaken, wanneer ze de extra-
kosten, 20-30% van het totaal, voor de onderzoeken, consulten en eventueel behandelingen zelf betalen. 
Polishouders met een kleine beurs kunnen dat niet, en zijn aangewezen op de wachtlijsten van de 
ziekenhuizen waar hun zorg is gecontracteerd. Dat leidt tot vertraging in onderzoek, diagnose en 
behandeling wat ernstigere gezondheidsschade tot gevolg kan hebben. De tweedeling wordt versterkt. 

Ad 7. Visie van wijkvereniging: Bronovo aanvullend op het HMC-topziekenhuis Westeinde 

De Wijkvereniging Benoordenhout heeft haar visie gepubliceerd op de vernieuwing van de zorg14. In die visie 
ondersteunt het Bronovo-ziekenhuis als innovatief basisziekenhuis (met een belangrijke rol voor de huisarts, 
verpleeghuiszorg en thuiszorg) het topziekenhuis HMC-Westeinde (voor moeilijke en complexe medische 
zorg). Het Bronovo vangt een omvangrijk deel van de patiëntenstroom voor basis-medische problemen, 
onderzoeken en behandelingen15. Door de hulp- en zorgverleners (intra- en extramuraal) in één gebouw 
samen te brengen kent men elkaar, wat snel onderzoek, consultatie, verwijzing of het inschakelen van 
andere hulp- of zorgverleners buiten het ziekenhuis vereenvoudigt en versnelt. Het recente voorstel van dhr. 
Oomen voor de aankoop van het Bronovo ziekenhuis kent een grote overlap met onze visie. 

 
                                                             
11 GGD Den Haag/GGD Haaglanden. 
12 https://www.independer.nl/zorgverzekering/info/onderzoek/vrije-zorgkeuze-2021 
13 Ten hoogste de normale vergoeding en alleen wanneer voorzien in het basiszorgverzekeringspakket. 
14 ‘Bronovo kan het Westeinde in de toekomst ontlasten’ Wijkblad Benoordenhout, maart 2021. 
15 Denk aan o.a. dermatologie, urologie, KNO, Oogheelkunde Orthopedie, Algemene Heelkunde, plastische chirurgie en 
handchirurgie, ouderengeneeskunde, interne poli, longziekte en reumatologie, gynaecologie poli, Anesthesiologie, 
cardiologie poli. OK, poli-OK en dagbehandeling. 
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Ad 8. Financiële aspecten 

In het HMC-schema ‘Gezond in Benoordenhout en Scheveningen’ met planning tot 2030 staat: meer 
mensen, meer ouderen, meer zieken; minder geld; minder zorgpersoneel (b.v. niet vermeld: minder 
mantelzorg16). Het ‘minder geld’ is het gevolg van de sturing/eisen van de zorgverzekeraars en is niet in het 
belang van de bewoner. Huisartsen kosten € 10,25 per consult, specialisten een veelvoud daarvan. 

Het HMC kan incidenteel geld ontvangen voor de verkoop van de grond en de afbraak van het Bronovo 
Ziekenhuis. Maar weegt dat geld op tegen de steeds groter wordende concurrentie met privéklinieken die 
veel sneller de gemakkelijke zorg kunnen bieden? De opkomst van de privéklinieken (met winstoogmerk) 
wordt versterkt door de lange HMC-wachtlijsten. Het concentreren door het HMC van de zorg in een 
binnenstad ziekenhuis met een slechte bereikbaarheid versterkt de positie van de privéklinieken verder. 

De heer Chris Oomen heeft nu een bod gedaan op het Bronovo complex. Dat zijn eveneens incidentele 
inkomsten, maar de voorgenomen uitgangspunten lijken in het belang van de bewoners. Zijn stichting 
(zonder winstoogmerk) wil een ‘basisziekenhuis’ met nauwe samenwerking met het extra- en intramurale 
werkveld realiseren op het Bronovo-terrein. Het moet mogelijk zijn om met zijn stichting afspraken te maken 
over structurele samenwerking en daarmee ook meer structurele inkomsten?  

Ad 9. Actie mogelijk voor de wethouder 
  
De heer Oomen heeft in interviews aangegeven, dat hij al langere tijd probeert in overleg te komen met de 
Raad van Bestuur van het HMC. Op zijn bod heeft de Raad van Bestuur laten weten, dat het Bronovo niet te 
koop is17. 
U kunt als wethouder beide partijen uitnodigen voor een gesprek, om in het belang van de volksgezondheid 
van Den Haag te kijken hoe en in welke vorm een samenwerkingsvorm gevonden kan worden in beider 
belang en daarmee in het belang van alle inwoners in Den Haag en omstreken. 
 
In afwachting van uw inhoudelijk reactie. 
  
Met vriendelijke groet, 
Namens de Wijkvereniging Benoordenhout 
 
 
Willem Beaumont 
Tel: 06-22.80.05.60 
@: RO@wvbn.nl 
                                                             
16 Sociaal Cultureel Planbureau https://digitaal.scp.nl/ouderenzorg/tekort-aan-mantelzorgers-en-professionals 
17 In het MCH-financieel jaarverslag 2018 staan verkoop en afboeken als beleid geformuleerd. 


