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Wil Kosterman/GroenLinks

Onderwerp: Stand van zaken ‘Project avondspreekuren/weekenddiensten huisartsenzorg’

Vraag 1:
De gemeenteraad is middels een brief van de huisartsen op de hoogte gebracht van hun
standpunt inzake het opzetten van een avondspreekuur. De wethouder gaf in april jl. al aan
‘binnenkort met informatie te komen’. Ook sprak de wethouder destijds nog de verwachting
uit dat ‘we er met de huisartsen uit kunnen komen’. Kan de wethouder ons ‘bijpraten’ en kort
aangeven wat het afgelopen half jaar besproken is? Waarop is het gesprek vastgelopen? Wat
is momenteel de stand van zaken? Is het project avondspreekuren/weekenddiensten
huisartsenzorg definitief van de baan?
Antwoord vraag 1:
Het is enige tijd geleden dat u geïnformeerd bent over de stand van zaken rondom de
pilot avondspreekuren. Het traject bevond zich in de afrondingsfase. De procedure om
dit netjes af te ronden is helaas anders geworden nu er een brief naar uw raad namens
de huisartsen is uitgegaan. Hierbij ontvangt u een kort overzicht van het proces in de
afgelopen periode om te komen tot een invulling van de pilot.
Proces afgelopen periode
Na het beschikbaar stellen van de extra financiële middelen voor de pilot (naast de
reguliere vergoedingen per consult), wat een voorwaarde was voor de huisartsen ter
compensatie van de werkzaamheden, hebben wij diverse malen met hen overleg
gevoerd. Dit om door te praten over de mogelijkheden om tot een voor hen wenselijke
en haalbare invulling van de pilot te komen. Daarbij is aan Bureau Tjalling Bakker BV,
in de persoon van dhr. R.T. Bakker, gevraagd in kaart te brengen op welke wijze het
avondspreekuur vorm kan krijgen, dan wel, welke belemmeringen eventueel uit de
weggeruimd moesten worden. Uit de gesprekken bleek dat de huisartsen onverwacht
meerdere praktische punten van bezwaar hadden.
Met de vertegenwoordiger van de huisartsengroep is naar aanleiding hiervan een
overleg met de gemeente geweest. Dit om verduidelijking te krijgen in de argumenten
en knelpunten die de huisartsen ervaren en ook om de visie van de gemeente nog eens
duidelijk te maken.
Afgesproken was dat de gemeente met Agis in gesprek zou gaan om meer zekerheid te
krijgen in de structurele financieringsmogelijkheden bij het slagen van de pilot,
aangezien de huisartsen de garantie van Agis betwijfelden. Dit ondanks de gesprekken
met Agis en de brief van Agis aan de huisartsen. De uitkomst van dit gesprek zou
worden teruggekoppeld aan de huisartsen zodat een onderbouwde eindconclusie kon
worden geformuleerd. Nu hebben de huisartsen, zonder enige afstemming, een brief

aan de gemeenteraad verstuurd waarin zij hun bezwaren voortijdig hebben aangegeven
met de mededeling niet te zullen deelnemen aan de pilot. De brief van de huisartsen
heeft daarmee het geplande afrondingsproces verstoord.
Praktische bezwaren huisartsen
De argumenten die de huisartsen aandragen komen erop neer dat de huisartsen een
avondspreekuur niet zien als een alternatief voor de huisartsenpost. Dat zou het wel zijn
als er dagelijks een avondspreekuur komt, toegankelijk voor alle inwoners, en als er
tevens een voorziening voor spoed komt. Overigens behoort dit nadrukkelijk tot een
mogelijke invulling van de pilot. Vervolgens is aangegeven dat een dergelijke opzet
volgens de huisartsen een aanzienlijke verzwaring van hun functie betekent. Dit terwijl
het beschikbaar stellen van een externe arts voor de avondspreekuren juist tot één van
de mogelijkheden behoort. Een optie die de huisartsen hebben aangekaart is om het
probleem van de afstand naar de huisartsenpost op te lossen door taxivervoer te
faciliteren van en naar de HAP Houten. Dit op de tijden dat er geen openbaar vervoer
meer is en voor mensen die het echt nodig hebben. In de praktijk blijkt dit echter niet of
geen probleem te zijn, omdat bij het ontbreken van vervoer de dienstdoende huisarts
eigenlijk altijd op huisbezoek gaat.
Conclusie pilot avondspreekuren
De
eindconclusie
is
echter
duidelijk:
ondanks
de
(structurele)
financieringsmogelijkheden zullen de huisartsen uit de gemeente Wijk bij Duurstede
niet deelnemen aan de pilot avondspreekuren.
Rob Bakker van het onderzoeksbureau TjallingBakkerBV heeft een advies uitgebracht
om het idee van een pilot avondspreekuren met Wijkse huisartsen los te laten. De
huisartsen zien weinig tot niets in een avondspreekuur en alternatieven zijn niet direct
voorhanden. Bovendien is te verwachten dat op termijn een herschikking zal
plaatsvinden van de bestaande HAP- en. Dit gezien de nieuwe landelijke
beleidsuitgangspunten om deze te koppelen aan de SEH (Spoed Eisende Hulp) in een
ziekenhuis en de zorgvernieuwing op het gebied van specialisatie. Dit is het moment
waarop een HAP Doorn (of Wijk bij Duurstede) weer goed tegen het licht gehouden
moet worden. Deze ontwikkelingen zullen dan ook op de voet gevolgd worden.
Om onze teleurstelling te uiten wordt binnenkort een gesprek aangegaan met de
vertegenwoordiger van de huisartsen. Wij zien dit gesprek als een slotgesprek. Hierbij
zal burgemeester Swillens, wethouder Burger en de desbetreffende ambtenaar bij
aanwezig zijn.
Voor nu wordt de pilot afgesloten met als resultaat dat er geen avondspreekuren komen
bij de huisartsen in de gemeente Wijk bij Duurstede.
Wij informeren de inwoners via een persbericht en zullen een memo opstellen om de
Wmo- adviesraad en de cliëntenorganisatie Cliëntenbelang hierover te informeren.
Vraag 2:
De gemeente heeft in totaal € 40.000 gereserveerd voor het project
avondspreekuren/weekenddiensten. Momenteel heeft het er alle schijn van dat het project
niet doorgaat… Is het college voornemens om dit gereserveerde geld te investeren in de
(gezondheids)zorg? Zo nee, heeft u er al een ander bestedingsdoel voor of valt dit bedrag vrij
in de algemene middelen?

Antwoord vraag 3:
Van het beschikbaar gestelde budget is slechts € 3.000,- besteed aan
voorbereidingskosten. Bij het afsluiten van dit project resteert er een bedrag van €
37.000. Dit bedrag valt, zoals gebruikelijk in een dergelijke situatie, vrij ten gunste van
de algemene reserve.
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