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Beantwoording van de vragen:

1. Welke mogelijke vormen acht het college momenteel kansrijk om huisartsenzorg in de
avonduren mogelijk maken?
Het college is vertegenwoordigd in overleg over de toekomst van de zorg in Woerden. Aan dat overleg
nemen deel: St. Antonius ziekenhuis, Altrecht, Careyn, Fundis, huisartsen van Hagro Woerden en de
gemeenten Woerden en de Ronde Venen.
De gemeente heeft in het overleg voortdurend het vraagstuk van huisartsenzorg in de avonduren
ingebracht. In de afgelopen maanden is gesproken met diverse stakeholders (o.a. raadsleden) en zijn
analyses uitgevoerd. De grootste zorgvraag ligt op het gebied van ouderenzorg en de avond-, nacht- en
weekendzorg. Mogelijkheden over het bieden van acute zorg zijn onderzocht. De resultaten hiervan
worden momenteel vastgelegd in een visiedocument, het conceptplan ZorgSamen. Bestuurders zullen zich
buigen over de concept visie en de plannen. De komende maand worden vervolgens de achterbannen
geraadpleegd, ook de gemeenteraad. Daarna worden de plannen nader ingevuld en uitgewerkt, samen
met inwoners en stakeholders. Op dit moment kan het college dus nog geen uitspraak doen over kansrijke
vormen van huisartsenzorg in de avonduren.
2. Met welke partijen - daaronder zowel zorgaanbieders als zorgverzekeraars begrepen - is
het college (nog) in gesprek?
Zie antwoord op vraag 1. Daarnaast is contact met het TweedeKamerlid mevrouw Van den Berg en met
het private initiatief Dokter Plus.
3. Kan het college de raad informeren over de stand van zaken rondom 1) private
initiatieven en 2) de pilot rond laagcomplexe acute basiszorg tijdens piekuren?
Van het private initiatief is nog niets concreets te melden, niets meer dan dat gecommuniceerd is via de
pers: er is medewerking nodig van de zorgverzekeraars over de financiering en vervolgens over
samenwerking met de aanbieders van zorg in Woerden. Daarover is de private aanbieder nog in gesprek.
Over de pilot weten we dat de aangenomen motie de minister vraagt met de zorgverzekeraars in gesprek
te gaan over het starten van een pilot laagcomplexe acute basiszorg in Woerden. Nog onzeker is of de
zorgverzekeraars een pilot zullen gaan financieren en zo ja in welke vorm. Het college volgt de
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ontwikkelingen nauwgezet.
4. Ziet het college andere mogelijkheden om (indirect) te voorzien in de behoefte aan
huisartsenzorg in Woerden tijdens de avonduren? Bijvoorbeeld door de pendelbus van
het St. Antoniusziekenhuis ook in de avonduren te laten rijden?
Andere mogelijkheden zijn aan de orde gekomen in het overleg zoals vermeld in het antwoord op vraag 1.
Op resultaten, die onderdeel uitmaken van het visiedocument, kan het college niet vooruitlopen. Die
worden naar verwachting in maart getoetst bij de raad.

Bijlagen:
De ingekomen brief met corsanummer: 20.000484
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