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GEMEENTE BOEKEL

Schriftelijke vraag van de fractie DOP

d.d. 21-12-2020
(ex artikel 38 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel)

Onderwerp:

Huisartsen Boekel

Toelichting:
Op dit moment is er een tekort aan huisartsen in Boekel. Vanuit de inwoners komen nog steeds
berichten binnen dat ze zich niet bij een huisarts in Boekel kunnen inschrijven.
Vraag/vragen:
1. Wat is de betekenis van de rol die de gemeente hierin speelt of zou kunnen spelen?
2. Hoewel men terecht kan in Uden, is dat niet voor iedereen haalbaar, vanwege praktische redenen.
Is het mogelijk te onderzoeken om in bepaalde speciale gevallen toch een beroep te kunnen doen op
de huisartsen in Boekel?
3. Zou u hierover in gesprek willen gaan met de huisartsen in Boekel? Zo niet, waarom?
4. Nu bevindt zich ook een huisarts in het nieuwe gezondheidscentrum in Venhorst, maar deze krijgt
van de zorgverzekeraars geen toestemming om inwoners vanuit Boekel aan te mogen nemen. Kan de
wethouder proberen druk op de verzekeraars uit te oefenen zodat dit wel kan? En zou het college de
inwoners op willen roepen deze vraag bij hun eigen verzekeraar te stellen?

Antwoord van het college van burgemeester en wethouders d.d. 12-1-2021
Het probleem van de beperkte huisartsencapaciteit in de kern Boekel is bij ons bekend.
We worden hierop ook aangesproken door nieuwe inwoners van onze gemeente die hier tegenaan
lopen.
Als gemeente voeren wij overleggen met de Huisartsenpraktijk Boekel, Zorgverzekeraars en
Huisartsen Uden. Huisartsen Uden heeft haar praktijk opengesteld voor Boekels patiënten.
De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor bereikbare huisartsenzorg voor hun verzekerden. Zij
hebben aangegeven op deze wijze hun verantwoordelijkheid voor bereikbare huisartsenzorg in te
vullen. Hiermee is huisartsenzorg beschikbaar voor iedereen. De aanrijtijden voor medisch
noodzakelijke huisbezoeken vanuit Uden naar Boekel valt binnen de geldende normen daarvoor. Voor
reguliere afspraken is men aangewezen op de praktijk in Uden.
Voor de langere termijn wordt er nog gesproken over een mogelijke uitbreiding van Huisartsenpraktijk
Boekel, en mogelijk ook van de vestiging van een dependance van een andere huisartsenpraktijk. Of
dit voldoende haalbaar is en binnen welke termijn, is momenteel nog niet duidelijk.
Deze situatie is niet geheel bevredigend, maar we moeten hier in afwachting van verdere
ontwikkelingen genoegen mee nemen. Bereikbare huisartsenzorg valt onder de verantwoordelijkheid
van de zorgverzekeraars. Zij vullen dit momenteel op deze wijze voor Boekel in.
Wij adviseren de inwoners die hier tegenaan lopen dan ook vooral om dit aan te kaarten bij hun
verzekeraar en deze aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.
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GEMEENTE BOEKEL
Antwoorden per vraag:
1
De verantwoordelijkheid voor bereikbare huisartsenzorg ligt bij de zorgverzekeraars en huisartsen. De
gemeente speelt hierin een rol door deze partijen op hun verantwoordelijkheid te wijzen en positief
mee te denken aan oplossingen.
2
Dit is reeds onderzocht en besproken. Huisartsen Boekel maakt geen uitzondering voor bijzondere
gevallen. Alle patiënten zijn gelijk.
Ten aanzien van nieuw te vestigen vluchtelingen, die geen beroep kunnen doen op de huisartsenzorg
in hun vorige woonplaats, worden maatwerk afspraken gemaakt voor hun vervoer naar huisartsenzorg
in Uden.
3
Deze gesprekken zijn reeds gevoerd.
Daarbij geven Huisartsen Boekel aan te kiezen voor behoud van kwaliteit aan de bestaande patiënten.
Zij geven aan dat binnen de huidige praktijk is geen ruimte voor uitbreiding om met behoud van
kwaliteit meer patiënten toe te laten.
4
Ook de huisarts die gebruik maakt van de praktijkruimte in Venhorst maakt keuzes in omvang van de
praktijk, met behoud van kwaliteit. De spreekuren voor de patiënten uit Venhorst vinden nu zo veel
mogelijk plaats in deze dependance. Deze huisarts geeft aan geen ruimte voor nieuwe patiënten te
hebben.
Zoals hierboven aangegeven adviseren wij de inwoners die hier tegenaan lopen om dit aan te kaarten
bij hun verzekeraar en deze aan te spreken op hun verantwoordelijkheid.

