
Afgelopen mei werd duidelijk dat de huisartsenpost te Woerden 

per 1 januari naar Ziekenhuis Leidsche Rijn te Utrecht wil gaan. 

Mijn vrouw en ik vonden dat onacceptabel en zijn daarom in 

aansluiting op de petitie een actie gestart om de huisartsenzorg 

voor Woerden en omgeving te behouden. 

Ik wil u er graag iets over vertellen: 

Voor een inwoner van Zegveld, want ook zij zijn straks op deze 
huisartsenpost aangewezen, geeft de routeplanner Routenet 
een reistijd van 28 minuten aan. 
In deze tijd is met geen enkele vorm van oponthoud rekening 
gehouden. 
De veelvoorkomende files in aanmerking genomen mag je dan 
wel een pakje brood meenemen als je naar de huisarts moet. 
Ook inwoners van Woerdense Verlaat, de Meije en Nieuwerbrug 
wonen wel erg ver van Leidsche Rijn af. 
Primair huisartsenposten stelt op de eigen website dat de 
reistijd vanaf Woerden 17 minuten is, maar op de A12 en A2 is 
vaak file, terwijl in de stad Woerden ook een behoorlijke 
verkeersdrukte is. Dat gaat dus meestal niet lukken. 
De afstand is domweg te groot en het verkeer vaak te druk. 
De huisartsen sluiten al om 17.00 uur de deuren en dan is het 
spitsuur op de weg! 
 
Trouwens: Niet iedereen heeft een auto ter beschikking en het 
ontbreken van vervoer is voor Primair Huisartsenposten GEEN 
reden om de patiënt te gaan bezoeken. Openbaar vervoer is 
geen optie en een taxi is voor veel mensen echt veel te duur. 
 
Deze "service" van de huisartsen heeft tot gevolg dat er in 
Woerden e.o. zo'n 70 % van de tijd geen huisarts beschikbaar 
is. 
Een week heeft namelijk 168 uren, waarvan de huisarts maar 
liefst 123 uren niet in of nabij Woerden beschikbaar is voor de 



patiënten. Een situatie die wij onaanvaardbaar vinden. De 
patiënten voelen zich door hun huisarts in de steek gelaten. 
Dat hebben wij vaak tijdens de actie gehoord.  
 

 Dan hoor je verhalen van een oude dame die €120 van 
haar AOW-tje moet neertellen om de huisartsenpost in 
Leidsche Rijn te kunnen bereiken. In de nachtelijke uren 
zit die huisartsenpost daar NU immers al. 

 Dan hoor je verhalen van mensen die gaan verhuizen naar 
Gouda omdat de zorg hier zo slecht geregeld is.  

 Dan hoor je verhalen van mensen die niet meer aan 
gezinsuitbreiding denken, omdat het ziekenhuis straks weg 
is en er dan zelfs de meeste tijd niet eens een huisarts in 
de buurt is. Bovendien kun je in dit gebied ook niet 
rekenen op de tijdige komst van een ambulance. Dit was 
onlangs een item in een uitzending van het RTL4-nieuws.  
 

Er zijn in heel korte tijd meer dan 18.000 handtekeningen 
verzameld voor het behoud van huisartsenzorg en SEH. Dit is 
een overduidelijk signaal dat men een andere invulling van de 
huisartsenzorg wil voor de gemeente Woerden en omliggende 
plaatsen, waaronder de gemeente Montfoort. 
 
De vraag is wat de gemeente Woerden heeft gedaan of nog 
gaat doen om de huisartsen ertoe te bewegen huisarts te zijn in 
plaats van NIET-THUIS-ARTS. 
 
De vraag is wat de huisartsen denken nodig te hebben om wel 
in Woerden te kunnen werken in de avond- en nachturen en 
weekenden. Immers doordeweeks hebben zij tijdens 
kantooruren voldoende aan de faciliteiten die hun eigen praktijk 
biedt. 
 
Ik vind het droevig dat met huisartsen de strijd aan moet 
worden gebonden om hen te bewegen er voor hun eigen 
patiënten te zijn. 


