
Barendrecht, 8 januari 2020

Betreft: Huisartsenzorg in Barendrecht

Geacht college,

EVB heeft kennis genomen van de in februari 2020 gepubliceerde ‘Capaciteitsanalyse huisartsen gemeente 
Barendrecht’ met daarin een enquête onder Barendrechtse huisartsen. Het is bijna een jaar verder en als 
fractie hebben we interesse in de stand van zaken. Huisartsen hebben onder andere een belangrijke functie
als poortwachter van de (eerstelijns)zorg wat het van belang maakt dat de huisartsenzorg op orde is in onze
gemeente. De keuze voor een huisarts is sterk persoonlijk, maar we willen graag weten welke vorderingen 
zijn gemaakt sinds februari 2020.De fractie van EVB heeft de navolgende vragen:

1. In een brief aan de raad van 4 mei 2020 schrijft u dat er “een wekelijkse call” is met als deelnemers de 
wethouder volksgezondheid, zorg & welzijn, een gemeentelijke beleidsadviseur en 4 á 5 huisartsen. In de 
brief wordt gesproken van coronagerelateerde gespreksonderwerpen. Op welke manier betrekt u hen bij 
het vormen van beleid op gebied van zorg, welzijn en volksgezondheid?

2. Is de Barendrechtse huisartsenzorg toekomstigbestendig, gelet op de veranderende rol van de huisarts, 
de toenemende vergrijzing en het toenemende takenpakket? Welke ruimte ziet u hier letterlijk in, ten 
behoeve van ontwikkeling?

3. Bij 93% van de aan de enquête deelnemende huisartsen geldt een patiëntenstop. Bij één 
huisartsenpraktijk is de inschrijving open onder voorwaarden. Huisartsen geven aan dat ze “regelmatig” 
gebeld worden door mensen met de vraag of ze zich in kunnen schrijven maar hier geen mogelijkheid toe 
zien. Hoe beoordeelt u de toegankelijkheid van de Barendrechtse huisartsenzorg?

4. In de brief aan de raad van 4 mei 2020 schrijft u dat “een groot aantal inwoners van Barendrecht nu niet 
is ingeschreven bij de huisartsenzorg in Barendrecht, maar bijvoorbeeld in Rotterdam-Zuid.” Om hoeveel 
inwoners gaat het precies? Wat is er sinds februari 2020 veranderd?

5. In de capaciteitsanalyse wordt gesteld dat er 2 á 3 voltijds werkende huisartsen benodigd zijn om te 
voldoen aan de NZa-praktijknorm van 2095 patiënten. Meerdere huisartsen zitten daar met 1000 patiënten
boven. Barendrechtse huisartsen werken gemiddeld 0,77 FTE. Heeft u, zoals in de capaciteitsanalyse bij 5.4 
vermeld, actie ondernomen om financiële risico’s bij het starten van een nulpraktijk te verminderen, 
begeleiding te bieden bij praktijkbeheer en het starten van een positieve communicatiecampagne om 
nieuwe huisartsen te werven?

6. Barendrechtse huisartsen geven aan gerichte samenwerking te missen. Het contact met de gemeente 
voelt niet als een samenwerking aan. Een stevig oordeel. In april 2020 is een beleidsadviseur aangesteld die
optreed als relatiebeheerder richting huisartsen. Welke resultaten zijn er sindsdien geboekt? Bent u het 
met EVB eens dat huisartsenzorg zo’n majeure kwestie is dat de wethouder volksgezondheid, zorg & 
welzijn hier meer regie in zou moeten nemen?

7. Bij 5.2 in de capaciteitsanalyse zien we meerdere aanbevelingen. Welk gericht contact heeft u met 
huisartsen, zorgverzekeraars en huisvestingspartners voor meer praktijkruimte en een betere spreiding van 
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huisartsen en patiënten? Betrekt het college ZorgImpuls & Steunpunt de KOEL in haar functie als Regionale 
Ondersteuningsstructuur (ROS), waarmee o.a. knelpunten in huisvesting en samenwerking aangepakt 
kunnen worden?

8. In één specifieke casus wijzen huisartsen op de problemen die men ervaart in het verkrijgen van 
vergunningen voor fysieke uitbreiding van de praktijkruimte. Ruimte voor maatschappelijk vastgoed is lastig
te vinden wordt vermeld, maar zijn hier geen vastgoedpartners voor met wie u de samenwerking aan kunt 
gaan? Huisvesting van praktijkruimtes is een vaak gehoord knelpunt voor huisartsen. Heeft u als college in 
de regio geïnformeerd bij andere colleges B&W om te vragen hoe zij hiermee omgaan?

9. Weet u of de Barendrechtse huisartsen potentieel zien in (meer) geautomatiseerde software en meer 
gebruik van eHealth als mogelijkheid om de werklast te verminderen?

10. De LHV en VNG hebben samengewerkt aan het opstellen van de ‘Werkmap Huisarts & Gemeente’. Op 
welke manier maakt u gebruik van de volgende suggesties?
– het beschikbaar stellen van een gemeentelijk budget voor vergaderingen en beleidsoverleg tussen 
huisartsen onderling en met de gemeente als gesprekspartner
– de werkmap bevat een checklist samenwerking met de gemeente waar huisartsen aan kunnen geven hoe 
zij de samenwerking met de gemeente ervaren en bij welke beleidsvraagstukken zij worden betrokken.
– de werkmap bevat ook een checklist samenwerking met de huisartsen waar u als gemeente kunt 
controleren in hoeverre u huisartsen meeneemt in beleidsvorming
– de gespreksmethodiek en gesprekstraining van het ROS in Noord-Holland (ZONH) om in een overleg met 
een huisarts in 10 minuten (gangbare duur van een consult) duidelijk te maken in hoeverre huisartsen en 
gemeente zorgpartners kunnen zijn en te sturen op een gezamenlijk opgestelde beleidsagenda
– het waarborgen van continuïteit van de relatie tussen huisartsen en gemeente

11. Het BioNtech/Pfizer-coronavaccin is momenteel ongeschikt voor toediening in huisartsenpraktijken. Dit 
is anders voor bijvoorbeeld het Moderna-coronavaccin, op 06-01-2021 goedgekeurd, of het AstraZeneca-
coronavaccin, waar nog op goedkeuring gewacht wordt. Voorziet u medische of logistieke problemen in de 
Barendrechtse huisartsenzorg aangaande de coronavaccinatiestrategie gelet op de sobere bezetting en 
spreiding van huisartsen in Barendrecht?

12. Hoe ziet u de ontwikkelingen tussen vastgoed voor woningen en maatschappelijk vastgoed? Betekent 
meer woningen ook nog meer Barendrechters zonder Barendrechtse huisarts? 

We zien uw schriftelijke beantwoording met interesse tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht,

Dick Heijboer, fractiesecretaris.

PS: woordvoerder op dit onderwerp is Richard Carlebur
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