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1. Via het memo van het college van afgelopen week vernamen wij dat het college
voornemens is om 2 jaar op rij € 20.000 uit te trekken voor een proef met betrekking
tot het houden van avondspreekuren en weekenddiensten van de huisartsen. Echter, in
het AD van zaterdag 9 april jl. worden de huisartsen aan het woord gelaten die
aangeven hier om diverse redenen helemaal geen heil in zien. Vooralsnog lijken de
huisartsen hieraan geen medewerking te willen verlenen. Hoe denkt u toch de
medewerking van de huisartsen te krijgen?
Antwoord:
Het besluit van het college om een bijdrage te vertrekken voor een proefproject voor
het houden van avondspreekuren door huisartsen is gebaseerd op eerdere
besluitvorming in de gemeenteraad en overleg met alle zorgpartijen, inclusief een
afvaardiging van de huisartsen. Inmiddels is gebleken dat bij de huisartsen vragen
bestaan over de wijze waarop de spreekuren kunnen worden ingevuld, maar ook
over nut en noodzaak van deze dienstverlening. Wij zijn daarover in overleg met
Agis en de huisartsen.
2. Waarom wordt het project nu al aangekondigd terwijl de komende tijd nog
bijeenkomsten worden gehouden met huisartsen en apothekers in Wijk bij Duurstede?
Is dit niet de verkeerde volgorde? Het slagen van de proef staat of valt immers bij de
medewerking van de huisartsen? En daar gaat het college niet over. Wat doet u als de
huisartsen niet tot medewerking te bewegen zijn? Als zij niet meewerken heeft het
houden van een proef toch helemaal geen zin?
Antwoord:
Naar ons idee is de juiste volgorde toegepast. De problematiek van de bereikbaarheid
van de huisartsenzorg in de avonduren en de weekenden speelt al enkele jaren. Uw
raad heeft in het verleden ook een uitspraak gedaan over het versterken en beter
bereikbaar maken van de huisartsenzorg. Tevens is en was dit opgenomen in de
collegeprogramma’s van het huidige en het vorige college.
In 2008 en 2009 zijn onderzoeken gehouden naar de mogelijkheden voor het
realiseren van een huisartsenpost in Doorn. Bij het laatste onderzoek (gepresenteerd
eind 2009) is door alle deelnemende partijen (cliëntenorganisaties en zorgaanbieders)
aangegeven dat een huisartsenpost in Doorn niet haalbaar was, maar is geadviseerd
te komen tot avondspreekuren van huisartsen. Overigens is daarbij ook een
afvaardiging van de huisartsen bij betrokken geweest.
In het voorjaar van 2010 is tijdens een overleg met Agis en huisartsen geconstateerd
dat voor het houden van extra spreekuren zekerheid diende te bestaan over de

benodigde financiële middelen. Deze middelen zijn nu daadwerkelijk beschikbaar.
Ook wij zijn verrast door de plotseling opgeworpen vragen en opmerkingen van de
huisartsen. Wij hebben daarover nader overleg. Het lijkt ons niet zinvol om nu reeds
aan te geven wat we kunnen of moeten doen als de huisartsen uiteindelijk toch niet
willen meewerken aan avondspreekuren en welke alternatieven mogelijk zijn.
Vooralsnog gaan we er van uit dat we er met de huisartsen uit kunnen komen.
3. Het streven om zorg dichter bij de mensen te brengen is prijzenswaardig. Toch is dit
geen gemeentelijke kerntaak. Het college geeft immers ook zelf aan dat na de
proefperiode geen structurele middelen beschikbaar komen omdat het een
zorgverzekeringstaak betreft. Waarom neemt de gemeente desondanks deze taak toch
op haar schouders? Kunnen de zorgverzekeringen deze taak zelf niet naar behoren
uitvoeren?
Antwoord:
De inwoners hebben duidelijk aangegeven dat zij de bereikbaarheid van de
huisartsenpost als groot en problematisch ervaren. Het college vindt het verbeteren
van de bereikbaarheid van de huisartsenzorg dan ook een belangrijke taak. Dit sluit zoals eerder aangegeven- ook aan bij uitspraken van uw raad. In de gemeentelijke
begroting (2011) wordt op pagina 53 uitvoerig ingegaan op onze beleidsvoornemens
inzake de huisartsenzorg. Daarbij is eveneens aangegeven dat in 2011 duidelijk
wordt hoeveel budget nodig is om avondspreekuren mogelijk te maken.
4. Als de proef doorgaat is dit voor twee jaar. Daarna moet de financiering door de
zorgverzekeraars worden overgenomen. Hebben de zorgverzekeraars zich daartoe al
bereid verklaard? En zoja, onder welke condities?
Antwoord:
Agis heeft aan ons aangegeven bereid te zijn om bij het slagen van een proef zorg te
dragen voor structurele financiering. Deze garanties worden schriftelijk vastgelegd
door Agis. Overigens is Agis in deze het aanspreekpunt namens alle
zorgverzekeraars.
5. Zorgverzekeraar Agis steekt € 20.000 in het project. Agis verwacht dat er meerdere
verzekeraars zullen volgen waardoor nog eens een bedrag van € 20.000 beschikbaar
komt. Wat zijn de gevolgen voor het project als deze laatste € 20.000 niet binnenkomt?
Zijn er inmiddels al signalen dat er meerdere zorgverzekeraars gaan aanhaken en
hiermee de financiering rond komt?
Antwoord:
Zoals bij het antwoord op vraag 4 aangegeven, is Agis aanspreekpunt namens alle
zorgverzekeraars. Agis heeft aangegeven te verwachten dat ook andere verzekeraars
hun bijdrage zullen leveren. Vooralsnog gaan wij er van uit dat dit daadwerkelijk zo
is.
6. Als de zorgverzekeraars de financiering niet door zouden zetten na 2 jaar, welke
mogelijkheid niet ondenkbeeldig is, wat gebeurt er dan met de proef? Zijn de inwoners
van Wijk dan blij gemaakt met een dode mus?
Antwoord:
Zie hiervoor het antwoord bij vraag 4.
7. Het blijft de vraag of het gaat lukken om de eerste lijnszorg in avond en weekends
dichter bij huis te brengen. Is het niet veel zinvoller om te zoeken naar een haalbare

mogelijkheid om de bereikbaarheid van de huisartsenpost te verbeteren?
Antwoord:
Wij volgen vooralsnog de adviezen van het onderzoeksrapport van eind 2009. De
haalbaarheid van een en ander zal de komende periode duidelijk worden.
8. Wat zijn momenteel de ervaringen met betrekking tot de huisartsenposten? Is er bij de
bevolking al een soort ‘gewenning’ opgetreden waardoor het aantal klachten is
verminderd?
Antwoord:
In 2007 en 2008 zijn enquêtes gehouden onder inwoners van de gemeenten Wijk bij
Duurstede en Utrechtse Heuvelrug. Daaruit bleek dat men tevreden is over de
geleverde kwaliteit van de zorg in de huisartsenposten, maar dat de afstand als
problematisch wordt ervaren. Ook hebben ouderen(organisaties) vele
handtekeningen opgehaald om te pleiten voor avondopenstellingen en realisatie van
een huisartsenpost in Doorn. Wij hebben geen signalen ontvangen dat de ervaringen
of wensen van de bevolking nu anders zouden zijn.
9. De gemeenteraad wordt slechts middels een memo bij dit project betrokken. Waarom
betrekt u de raad niet concreet bij de besluitvorming op dit langlopende en belangrijke
dossier?
Antwoord:
Het betreft een reeds langer lopend project op basis van afspraken met de
gemeenteraad. Als vervolg op de eerdere informatie die uw raad heeft ontvangen
hebben wij gemeend dat het op dat moment voldoende was om u actief te informeren
over het collegebesluit en het besluit van Agis om middelen beschikbaar te stellen
(conform het vastgestelde (begrotings)beleid). Wij verwachten binnenkort meer
informatie te kunnen geven. Nu twee fracties te kennen geven hierover nog eens
nader door te willen spreken lijkt het ons een goede zaak om met uw
agendacommissie een afspraak te maken voor een bespreking van dit onderwerp met
de raad.
10. Voor de financiering wordt gebruik gemaakt van restbudgetten op het gebied van
lokale (gezondheids)zorg. Als er op een budget geld over is wil dit niet zeggen dat het
geld op moet en ‘zomaar’ uitgegeven kan worden. In deze financieel krappe tijden
klinkt het geregeld ‘hiervoor is geen geld…’. Kortom, de gemeenteraad moet een
zorgvuldige afweging kunnen maken om de beperkte middelen zo goed mogelijk in te
zetten. Waarom besluit u eigenmachtig om in totaal € 40.000 te besteden aan een
project waar de raad zich niet over heeft kunnen uitspreken?
Antwoord: In de begroting van 2011 is aangegeven dat wij voor een proef van
avondspreekuren door huisartsen zouden zoeken naar beschikbare middelen. Die
hebben we gevonden in enkele restbudgetten. Formeel klopt het dat voor de inzet van
deze gelden overleg plaatsvindt met uw raad (bij de behandeling van de
jaarrekening). Omdat het om bestaande middelen in de zorg gaat die worden ingezet
conform het door uw raad vastgestelde beleid hebben wij gemeend hierop
vooruitlopend de middelen reeds beschikbaar te kunnen stellen.
Datum: 29 april 2011
Jan Burger,

namens het College van Burgemeester en Wethouders.

