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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen EVA huisartsenzorg Portland

Geachte raadsleden,
Op 29 januari ontving het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen van Echt voor
Albrandswaard over de huisartsenzorg in Portland. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van
meerdere signalen van inwoners die geen huisarts kunnen vinden in Portland en de landelijke tendens
dat de huisartsenzorg onder druk staat. Hieronder wordt op deze vragen ingegaan.
1. Zijn u ook signalen bekend over het tekort aan huisartsenzorg in Portland?
We zijn er van op de hoogte dat de huisartsenpraktijk in Portland gesloten is voor nieuwe
patiënten en dat zij wekelijks gebeld worden door nieuwe patiënten. Ook de andere
huisartspraktijken in Albrandswaard ontvangen wekelijks telefoontjes.
De huisartsenpraktijk in Portland houdt een lijst bij, maar geven daarbij expliciet aan dat het
geen wachtlijst betreft. Zodra er weer ruimte is voor nieuwe patiënten, benaderen zij mensen
op deze lijst.
De gemeente heeft zelf ook signalen ontvangen van inwoners die geen huisarts kunnen
vinden in Portland. Dit gegeven is niet nieuw. Ook is bekend dat de huisartsenzorg onder druk
staat. Niet alleen in Portland staat de huisartsenzorg onder druk. In het hele land is dit
zichtbaar en voelbaar. Dit heeft te maken met een alsmaar toenemende werkdruk en een
tekort aan huisartsen.
2. Is dit onderwerp van gesprek tussen u en de huidige huisartsenpraktijk in Portland?
In 2019 heeft wethouder van Ginkel werkbezoeken afgelegd bij alle huisartsen in
Albrandswaard en ongeveer vier keer per jaar vindt er een bestuurlijk huisartsenoverleg
plaats. Hierbij sluit altijd een huisarts aan van de huisartsenpraktijk in Portland. Er wordt niet
zozeer gesproken over een tekort aan huisartsenzorg, maar meer over de werkdruk onder
huisartsen die steeds hoger wordt.

Momenteel zijn er twee huisartsenpraktijken open voor nieuwe patiënten, in Poortugaal en
Rhoon. Wat betreft afstand voor bewoners vanuit Portland wat minder gunstig. Veel bewoners
uit Portland hebben een huisarts in Carnisselande (en vice versa). Daar is momenteel ook een
huisartsenpraktijk open voor nieuwe patiënten. Bij het bestuurlijk huisartsenoverleg schuift
regelmatig een huisarts uit Carnisselande aan.
3. Maakt u zich ook zorgen om deze signalen?
Het is vervelend als inwoners geen huisarts dichtbij kunnen vinden, maar gelukkig is het zo
dat voor zover wij weten elke inwoner een huisarts heeft. We blijven dit goed monitoren.
We maken ons vooral zorgen over de alsmaar toenemende werkdruk onder huisartsen. Een
belangrijke oorzaak van de hoge werkdruk bij huisartsen is dat er meer ouderen zijn, in
combinatie met het huidige overheidsbeleid om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen.
4. Kunt u van enige betekenis zijn voor huisartsen om dit probleem op te lossen?
Onze rol als gemeente is beperkt. De gemeente is niet verantwoordelijk voor voldoende
huisartsenzorg. Dit geven de huisartsen in het bestuurlijk huisartsenoverleg ook aan ons
terug. Niettemin vinden we het belangrijk dat iedereen overal in Albrandswaard toegang heeft
tot de huisarts.
Daar waar dreigt dat een patiënt niet binnen een redelijke tijd toegang heeft tot voldoende en
goede huisartsgeneeskundige zorg, heeft de zorgverzekeraar vanuit zijn zorgplicht de
verantwoordelijkheid om na te gaan of deze patiënt bij een andere zorgverlener kan worden
geholpen. Zorgverzekeraars kunnen een bemiddelende rol uitvoeren om patiënten op korte
termijn bij een huisartsenpraktijk te kunnen plaatsen. Zij bieden daarnaast regionaal
ondersteuning, gezamenlijk met relevante partijen, bij het oplossen van ervaren problemen
van een tekort aan huisartsen.
De gemeenten hebben de laatste jaren een steeds grotere verantwoordelijkheid en
regiefunctie voor het zorg- en sociale domein gekregen. Een goede verbinding tussen het
medische en sociale domein wordt steeds belangrijker. Steunpunt Koel (Regionale
Ondersteuningsstructuur (ROS)) ondersteunt ons momenteel om te komen tot een goede
samenwerkingstrategie met de huisartsenzorg.

5. Hoe ziet u de huisartsenzorg in relatie tot de enorme uitbreiding van inwoners de komende 10
jaar?
Wat we als gemeente doen, is huisartsen die op zoek zijn naar een (nieuwe) ruimte of de
praktijk willen uitbreiden zo goed als mogelijk helpen bij het vinden van een geschikte ruimte
of het aanvragen van een mogelijke vergunning.
Ook blijven we vanuit de gemeente in gesprek met zorgverzekeraars, waarbij het
huisartsentekort een aandachtspunt is. Uiteraard blijven we ook in gesprek met de huisartsen
zelf en ondersteunen en faciliteren we vanuit de gemeente waar mogelijk.
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