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Groningen, 11 november 2018 
 

Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 

 

Betreft: Schriftelijke vragen sluiting huisartsenposten 
 

 

Geachte voorzitter, 

Mensen kunnen de hele dag ziek worden, maar kunnen slechts een beperkt deel van de dag 

terecht bij hun huisarts. 's Avonds en 's nachts moet men naar de huisartsenpost. Je zou 

verwachten dat in elke plaats van enige omvang een dergelijk post bestaat. Dat is lang niet het 

geval; er zijn plannen om de dienstverlening van huisartsenposten te verminderen.  

De doktersdienst Groningen heeft onlangs de in het centrum gelegen huisartsenpost in de stad 

Groningen verplaatst naar de periferie: het Martiniziekenhuis. Voor mensen zonder auto is dat 

eigenlijk te ver en het is geen wonder dat velen het UMCG als doktersdienst zijn gaan zien, 

hetgeen tevens leidt tot hogere kosten voor de patiënten. 

De huisartsenpost in Winsum is onlangs gesloten, die in Hoogezand wordt gesloten en de 

posten in Delfzijl en Leek gaan hun openingstijden beperken. Mensen uit de omgeving van 

Hoogezand moeten straks naar de huisartsenpost in de Stad of die in het Ommelander 

Ziekenhuis Groningen in Scheemda. Voor de bewoners van Leek en omstreken geldt dat ze 

alleen nog in het weekend terecht kunnen bij de huisartsenpost. Daarbuiten moeten ook zij 

moeten voor noodhulp naar de Stad.  

In Delfzijl blijft de schade vooralsnog beperkt: daar zijn alleen de doordeweekse 

openingstijden terugbracht van 18 tot 21 uur (was 23 uur). Sluiting van deze post is voorlopig 

voorkomen door een handtekeningenactie. De huisartsenpost in het Refaja-ziekenhuis in 

Stadskanaal blijft open.  

De Statenfractie van GroenLinks wil over de ontstane beperkte toegankelijkheid van de 

spoedeisende huisartsenhulp de volgende vragen stellen: 

1. Wordt er door de Doktersdienst Groningen overlegd met de provincie Groningen over het 

beleid rond huisartsenposten? Zo ja, zijn door de provincie pogingen ondernomen om de 

beperking van het aanbod aan spoedeisende hulp te voorkomen? Zo nee, bent u bereid dit 

overleg op te starten. 

2. Het ziet er naar uit dat Doktersdienst Groningen er naar streeft alleen nog huisartsenposten 

te hebben bij ziekenhuizen. Bent u van een dergelijk plan op de hoogte en wat is uw 

mening hieromtrent? 



3. Bent u het met de Statenfractie van GroenLinks eens dat spoedeisende hulp door de 

maatregelen van de Doktersdienst Groningen voor de bewoners van de provincie 

Groningen onvoldoende bereikbaar en beschikbaar is? Zo nee, waarom niet? 

4. In Hoogezand wordt een medisch centrum opgezet waar een huisartsenpost uitstekend in 

zou passen. Bent u het met GroenLinks eens dat het sluiten van de post in Hoogezand in 

dat licht een gemiste kans is? Zo nee, waarom niet? 

5. In het kader van herstel en versterking in aardbevingsgebied zou een huisartsenpost in het 

gebied bijdragen aan de leefbaarheid ervan. Wat is uw mening daarover? 

Uw antwoorden zien wij met belangstelling tegemoet.  

Met vriendelijke groet,  

Hendri Meendering (GroenLinks)  

 


