Schriftelijke vragen CDA inzake huisartsentekort in Gemert-kern
Er is landelijk sprake van een huisartsentekort, maar in Gemert-kern is het probleem extra
nijpend: er is een patientenstop en een wachtlijst. De wachtlijst zou inmiddels ruim vijfhonderd
namen tellen en er zijn zelfs, volgens huisarts Erik Jansen eerder deze maand in het ED, meer
dan honderd mensen zonder huisarts in Gemert.
In de plannen voor Doonheide II is een gezondheidscentrum voorzien, waarin een
huisartsenpraktijk gevestigd zou kunnen worden.
Afgaande op de berichtgeving in de pers wordt dit een nulpraktijk, een nieuwe praktijk die los
staat van de bestaande praktijken.
Het CDA Gemert-Bakel wil dat het college haar uiterste best doet om zo snel mogelijk tot een
oplossing te komen voor deze ongewenste situatie.
Graag zouden we daarom de volgende vragen beantwoord zien:
1.
De NZa heeft in 2018 het aantal patiënten per normpraktijk vastgesteld op 2095 voor een
fulltime arts. De LHV ziet 1800 als wenselijk, zodat huisartsen meer tijd per patiënt krijgen.
• kan de portefeuillehouder aangeven hoe groot het potientieel aan clienten zou zijn voor
een nieuwe praktijk, afgaande op de wachtlijst en nu bekende concrete bouwplannen?
2.
Voor het vestigen van een huisartsenpraktijk is de medewerking van zorgverzekeraars nodig,
in deze regio is CZ de preferente zorgverzekeraar.
Toen de patiëntenstop werd ingevoerd, december 2019, gaf het CZ aan mee te willen werken
aan een oplossing en dat gedacht werd eruit te komen.
• is de portefeuillehouder in overleg met het CZ om tot een oplossing te komen?
• is de verzekeraar, CZ, overtuigd van de noodzaak van een nieuwe huisartsenpraktijk en
wil deze hieraan meewerken? Zo nee, op grond waarvan niet?
3.
Ook gaf een CZ-woordvoerder destijds aan dat de Gemertse huisartsen binnen hun netwerken
nieuwe huisartsen voor Gemert dachten te kunnen enthousiasmeren.
Om een nieuwe nulpraktijk te laten slagen is een goede samenwerking met de bestaande
huisartsenpraktijken van groot belang.
• is de portefeuillehouder in overleg met de lokale Hagro, of, indien niet aanwezig in
Gemert, de huidige huisartsenpraktijken om tot een oplossing te komen?
• staan de huidige huisartsen volledig achter de vestiging van een nieuwe
huisartsenpraktijk en is er bereidheid deze te ondersteunen?
• is de portefeuillehouder bekend met de resultaten van de wervingspogingen binnen de
genoemde netwerken en kan het deze met ons delen? Zijn er überhaupt kandidaten
geweest en zo ja, waarop zijn deze afgehaakt?
4.
De projectontwikkelaar van Doonheide II staat volledig achter het vestigen van een
huisartsenpraktijk in het nieuw te bouwen gezondheidscentrum
• in welke bouwfase wordt het gezondheidscentrum meegenomen en wanneer is dit
volgens planning gereed voor ingebruikname?
• is de portefeuillehouder bekend met de stand van zaken rond de werving van
kandidaten voor vestiging door de ontwikkelaar, is hier overleg over? Zo ja, kan de
huidige stand van zaken dan geschetst worden? Zijn er überhaupt kandidaten geweest
en zo ja, waarop zijn deze afgehaakt?
• laat de portefeuillehouder het initiatief aan de ontwikkelaar, of trekt het actief samen
met hem op om de een praktijk te realiseren? Zo ja, kan aangegeven worden op welke
wijze?

5.
Het tekort is nijpend. Een oplossing zou zo snel mogelijk voor handen moeten zijn.
Mogelijk schrikt het feit dat de praktijk pas op termijn gestart kan worden artsen af die nu al
voor zichzelf willen beginnen.
• is het nieuwe gezondheidscentrum de enige locatie die volgens de portefeuillehouder in
aanmerking komt voor vestiging van een huisartsenpost, of staat het open voor andere
locaties, al is het maar voor de overbrugging tot het gezondheidscentrum gereed is?
◦ zo nee, waarom niet? De situatie is immers zeer nijpend
◦ zo ja, welke andere locaties zijn in beeld (geweest) en wat zijn daar de
(on)mogelijkheden? Welke belemmeringen spelen daar en welke instrumenten heeft
het college en/of de gemeenteraad deze weg te nemen?
• is met de Hagro/bestaande praktijken gesproken over het oprichten van een mogelijke
dependance op een dergelijke locatie, wat de drempel voor het instappen voor een
nieuwe arts wellicht verlaagt? Zo nee, is het college hiertoe bereid?
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