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Per 1 januari is er veel veranderd in het zorglandschap. U heeft er als gemeente veel taken bij gekregen. Ook de huisartsen zien de gevolgen van alle transities terug in de praktijk. Patiënten wonen langer thuis en doen derhalve langer en vaker een beroep op de huisarts.
Ook in gezinnen is de huisarts is in veel gevallen het eerste aanspreekpunt voor kinderen én ouders
bij zowel somatische als psychische klachten alsook gedragsproblemen en opvoedingsproblematiek.
De huisarts is een constante factor in de zorg en heeft een belangrijke signalerende, behandelende en
verwijzende functie.
U bent als gemeente vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de inhoud, financiering en uitvoering
van de jeugdhulp en het bieden van zorg aan langdurig zieken en ouderen in het kader van de Wmo.
De afgelopen periode hebben we vanuit de Kring op verschillende manieren aangegeven welke zaken
voor de huisartsen in het kader van de transities van belang zijn. Een goede informatievoorziening
staat voorop. Huisartsen hebben vaak een gidsfunctie voor hun patiënten. Als huisartsen onvoldoende
op de hoogte zijn hoe de gemeente de zorg georganiseerd heeft en welke vormen van hulp beschikbaar zijn, kunnen zij die gidsfunctie onvoldoende vervullen.
Bij de Kring kwamen al snel signalen binnen dat huisartsen zich door de gemeente onvoldoende geïnformeerd voelen over de transities. Om te toetsen of dit onder alle leden zo leeft, hebben we middels
een vragenlijst een ledenraadpleging gehouden onder alle huisartsen in het werkgebied van de Kring
Zuid-Holland Zuid. De resultaten van deze enquête zijn zeer verontrustend vandaar dat we u deze
brief sturen. Van de respondenten geeft 64% aan onvoldoende op de hoogte zijn van de gevolgen van
de transitie, 46% geeft aan geen informatie te hebben ontvangen van de gemeente over de organisatie van de jeugdzorg en 54% geeft aan geen informatie te hebben ontvangen over de organisatie van
de ondersteuning en begeleiding (Wmo) door de gemeente. Kortom huisartsen voelen zich zeer slecht
tot niet geïnformeerd. We beseffen ons dat het feit dat de huisartsen zich onvoldoende geïnformeerd
voelen niet wil zeggen dat de gemeente de huisartsen niet geïnformeerd hebben. De informatie heeft
de huisartsen echter onvoldoende bereikt.
Onvoldoende zicht op de mogelijkheden kan onnodige opschaling van zorg en dus kosten tot gevolg
hebben.Een goede samenwerking tussen de wijkteams/jeugdteams en de huisartsenpraktijk is wat
ons betreft onontbeerlijk. We willen u dan ook wijzen op uw bestuurlijke verantwoordelijkheid en vertrouwen erop dat alle huisartsen in uw gemeente binnen afzienbare tijd op een passende wijze geïnformeerd worden over alle veranderingen en dat er, daar waar het nog niet plaats heeft gevonden,
snel een kennismaking komt tussen de wijkteams, jeugdteams en de huisartsen en de jeugdartsen.

Graag nemen ook wij onze verantwoordelijkheid en willen dan ook meedenken hoe de informatieverstrekking en kennismaking op een efficiënte wijze kan plaats vinden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Renske Kramer, regionaal beleidsmedewerker van
de LHV. Zij is bereikbaar via R.Kramer@lhv.nl of via telefoonnummer 0162-408 200.
Met vriendelijke groet,

Han Gloudemans
Voorzitter LHV kring ZHZ
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