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Schriftelijke vragen over huisartsenposten 

Geachte heer Meendering, 

Hierbij ontvangt u onze antwoorden op uw schriftelijke vragen zoals u die ons heeft gesteld in uw brief van 
11 november 2018. 

Algemeen 
Ons college maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in de zorgsector in het algemeen en de effecten die deze 
ontwikkelingen hebben op de leefbaarheid in Groningen hebben. Deze ongerustheid was voor ons de reden 
om een onderdeel Zorg toe te voegen aan het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid 2016-2020. Ondanks de 
beperkte mogelijkheid die wij als provincie hebben door het ontbreken van wettelijke taken op het vlak van zorg, 
volgen wij de ontwikkelingen op de voet en proberen wij waar mogelijk een bijdrage te leveren aan de 
instandhouding en doorontwikkeling van een duurzaam zorglandschap. 

1. Wordt er door de Doktersdienst Groningen overlegd met de provincie Groningen over tiet beleid 
rond huisartsenposten? Zo ja, zijn door de provincie pogingen ondernomen om de beperking van 
het aanbod aan spoedeisende huip te voorkomen? Zo nee, bent u bereid dit overleg op te starten. 

Antwoord. De provincie is voor de Doktersdienst Groningen geen reguliere gesprekspartner aangezien de 
provincie sinds 2015 geen wettelijke taken meer heeft op het vlak van zorg. In overleg met de Doktersdienst 
moet bekeken worden of wij een effectieve rol op kunnen pakken. In ieder geval volgen wij ontwikkelingen op de 
voet en waar mogelijk ondersteunen wij plannen die de verschraling van het zorgaanbod tegengaan. 

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? 

Antwoord. Wij hebben bij de Doksterdienst navraag gedaan. De Doktersdienst Groningen stelt zichzelf ten doel 
om voor de patiënt de toegang tot de zorg goed en eenvoudig bereikbaar te houden. Het huidige beleid van de 
Doktersdienst is daarom om bij alle ziekenhuizen in de provincie een huisartsenpost (gelegen nabij een 
Spoedeisende Hulp en apotheek) te hebben. Dit heeft als voordeel dat wanneer iemand van de huisartsenpost 
onverhoopt doorverwezen moet worden naar het ziekenhuis, men niet opnieuw hoeft te reizen (extra belasting). 
Dat betekent niet dat alle bestaande huisartsenposten die niet bij een ziekenhuis gelegen zijn, worden gesloten. 
Zo zijn er in Leek en Delfzijl goede redenen om de huisartsenposten aldaar -zij het met verminderde 
openingstijden- open te houden. Naar de mening van de Doktersdienst Groningen zijn er voor de 
huisartsenpost in Hoogezand genoeg alternatieven, aangezien de reistijd naar zowel de stad Groningen als het 
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OZG in Scheemda kort is. De Doktersdienst Groningen probeert, met de beperkte middelen die zij heeft, de  
huisartsenzorg in de avonden en weekenden in de provincie beschikbaar te houden. Wij zullen de 
ontwikkelingen volgen en waar nodig samen met de Doktersdienst Groningen in gesprek treden over waar wij 
hen kunnen helpen met het bereikbaar houden van de zorg in Groningen. 

3. Bent u het met de Statenfractie van GroenLInks eens dat spoedeisende huip door de maatregeien 
van de Doktersdienst Groningen voor de bewoners van de provincie Groningen onvoidoende 
bereikbaar en beschikbaar is? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord. Zoals wij eerder vermeldden maken wij ons zorgen over de ontwikkelingen in de zorg en de effecten 
die dit heeft op de leefbaarheid van onze provincie. Over de effecten van het sluiten van huisartsenposten op 
de kwaliteit en bereikbaarheid van de spoedeisende hulp kunnen wij nu onvoldoende onderbouwde uitspraken 
doen. Onze waarneming is dat er binnen het zorgveld in het algemeen verschraling van het aanbod optreedt. 
Om die reden volgen wij deze ontwikkelingen en de effecten daarvan op de leefbaarheid nauwgezet. 

4. in Hoogezand wordt een medisch centrum opgezet waar een huisartsenpost uitstekend in zou 
passen. Bent u het met GroenLinks eens dat het siuiten van de post in Hoogezand in dat licht een 
gemiste kans is? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord. Wij zijn op de hoogte van de ontwikkelingen van het Medisch Centrum Hoogezand vanuit onze 
betrokkenheid binnen het Uitvoeringsprogramma Leefbaarheid. Om die reden weten wij dat een aantal 
zorgverleners dat in het centrum werkzaam is, het betreurt dat de huisartsenpost in Hoogezand sluit. Zo 
noemen de betrokkenen de voordelen die er zijn wanneer snel geschakeld kan worden met de andere 
zorgdiensten, zoals het verstrekken van medicijnen door de apotheker aldaar. In dat licht wordt sluiting van de 
post als een gemiste kans ervaren. 

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? 

Antwoord. Zoals eerder gememoreerd volgen wij de ontwikkelingen nauwlettend. Vanuit onze betrokkenheid bij 
het Zorgprogramma in het aardbevingsgebied en de Stuurgroep Leefbaarheid van de NOG worden initiatieven 
die bijdragen aan de leefbaarheid zo goed als dat kan meegenomen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

/Gyedeputeerde Staten van Groningen; 

, voorzitter. 

, locosecretaris. 


