
 

Motie uitgebreide huisartsenzorg (HAZ) voor Woerden 
 
De Raad van de gemeente Woerden in vergadering bijeen op 25 januari 2018, 
 
constaterende dat:  

1. Op 1 januari van dit jaar de huisartsenpost (HAP) en spoedeisende hulp (SEH) 
gesloten zijn in Woerden; 

2. Het college diverse pogingen heeft gedaan om een alternatief te vragen van de 
huisartsen en dit geen resultaat heeft opgeleverd; 

3. Vanaf 1 januari nog maar 45 uur (maandag tot en met vrijdag van 8-17 uur) 
huisartsenzorg beschikbaar is per week in Woerden; 

4. Mensen ook buiten kantoortijden en in het weekend ziek worden of een klacht 
krijgen. Mensen willen dan dichtbij en makkelijk hiervoor terecht kunnen bij een 
huisarts. 

5. 18.500 mensen de petitie getekend hebben voor behoud van de HAP en SEH; 
6. De raad in 2017 uitgesproken heeft dat de ontstane situatie omtrent de HAP en SEH 

onacceptabel is; 
7. MedSync BV en Allerzorg BV een intentieverklaring hebben getekend om voor de 

bewoners van Woerden eerstelijnszorg aanbod buiten kantooruren te ontwikkelen. 
Het gaat om huisartsenzorg (HAZ) van 7-22 uur en 7 dagen per week; 
 

van oordeel dat:  
1. De voorstellen van MedSync BV en Allerzorg BV dicht in de buurt komen van wat 

inwoners vragen aan huisartsenzorg (HAZ) buiten kantoortijden en in het weekend; 
2. Ook dat het wenselijk is om de openingstijden van een apotheek buiten kantooruren 

en in het weekend gelijk te stellen met de voorstellen van MedSync BV en Allerzorg 
BV; 

3. Een SEH een basis faciliteit is gezien de omvang van de regio van Woerden;  
4. Het college de ruimte moet krijgen om deze vorm van HAZ te steunen. 

 
verzoekt het College om: 

1. Alle steun te verlenen aan de voorstellen van MedSync BV en Allerzorg BV voor het 
realiseren van de HAZ; 

2. Als er (financiële) middelen nodig zijn van de gemeente dit voor te leggen aan de 
raad in vorm van een raadsvoorstel; 

3. Te verkennen of er voor een apotheek in Woerden dezelfde openingstijden kunnen 
zijn als voor de HAZ (7-22 uur, 7 dagen in de week). En de mogelijkheden verkennen 
voor de terugkeer van een SEH; 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
Jan-Hubert van Rensen, Inwonersbelangen 
Jaap van der Does, LijstvanderDoes 


