
Vragen huisartsenzorg voor vragenhalfuur raadsvergadering 30 november 2017

Afgelopen week heeft het actiecomité behoud huisartsenzorg en SEH een gesprek gehad met 
een afvaardiging van de Woerdense huisartsen. Inwonerbelangen nam deel aan het gesprek.

Er werd gerept van een "Heel goed contact met Yolan Koster". Zij had het probleem sluiting 
huisartsenpost naar de tweede kamer gebracht. 
Ook gaven de artsen aan dat patiënten die bijvoorbeeld geen auto hebben, niet 
meegenomen wordt in afwegingen voor huisbezoek buiten praktijktijd.
Verder kwam het volgende aan de orde:

 Huisartsen stellen dat, op wat er gaande is, zij geen invloed hebben.

 De situatie waar Woerden in terecht gekomen is een gevolg van de gevoerde 

gezondheidszorgpolitiek;
 Huisartsen staan positief tegenover het initiatief patiënten raad.

Op haar site stelt Primair dat er over de sluiting van de HAP Woerden overleg met de 
gemeente is geweest. Zorg Nu, coöperatie van huisartsen in noordwest-Utrecht, spreekt van 
geregeld overleg tussen de gemeente en de huisartsengroep over diverse onderwerpen.

Wij hebben de volgende vragen:
1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot “Huisartsenzorg na 17 uur en in het 

weekend voor de gemeente Woerden?”
2. Staat het wegvallen van de HAP op gespreksagenda van de al dan niet geregelde 

gesprekken die de gemeente met de Woerdense huisartsen voert?
3. Welke acties heeft de gemeente uitstaan?
4. Zijn er gesprekscontacten/ is er overleg met zorgverzekeraars?
5. Deelt het college het standpunt van de huisartsen dat de situatie waar Woerden in 

terecht gekomen is het gevolg is van de gevoerde gezondheidszorgpolitiek?
6. Hoe staat het college tegenover het initiatief patiëntenraad?
7. Is het college bereid met het actiecomité het gesprek aan te gaan over de zorgen van 

de 18.500 petitietekenaars over de situatie die na sluiting van de HAP Woerden op 1 
januari 2018 ontstaat?
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