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1. Hoeveel gebruik wordt er gemaakt van deze consultatiebureaus? Wat zijn de
openingstijden en wat is het aantal bezoekers?
In Bakel zijn er wekelijks zittingen gepland van 1 dagdeel op vrijdag (8.30-13.00 uur).
Afhankelijk van het aantal afspraken wordt de zitting vormgegeven. In de praktijk zijn er 40
zittingen geweest in 2018, waarin gemiddeld 20 kinderen per zitting kwamen.
In de Rips en Elsendorp wordt er 1 keer per maand 1 zitting van 1 dagdeel georganiseerd
(8.30-13.00 uur).
In De Rips zijn er 6 zittingen in 2018 doorgegaan met gemiddeld 6 kinderen per zitting.
In Elsendorp zijn er 9 zittingen in 2018 doorgegaan met gemiddeld 5 kinderen per zitting.
2. Als reden voor de sluiting wordt aangegeven dat er gekozen is voor zorg i.p.v.
gebouwen. De huurkosten zijn de reden voor het sluiten van
deze consultatiebureaus. Ik heb afgelopen donderdag begrepen van de wethouder
dat er niet is gekeken naar alternatieve locaties. Zou een gratis locatie een alternatief
kunnen zijn?
Dat kan maar het is niet de verwachting omdat aan de locatie diverse specifieke eisen
worden gesteld zoals bijvoorbeeld voor het visus-onderzoek. Daarbij dient de afstand tussen
visusbak en kind 5 meter zijn. Dit is in Bakel in één onderzoekskamer niet het geval.
De locatie Gemert voldoet aan de kwaliteitseisen (o.a. wifi verbinding voor electronisch
kinddossier, alarm koelkasten voor vaccinatie, grote van ruimte om lichamelijk onderzoek uit
te kunnen voeren)
3. Wat betekent dit voor het consultatiebureau in Gemert waar nu een extra toestroom
komt. Lopen daar de wachttijden op met dit besluit?
Nee, de afspraken zijn op afspraak c.q. planning waardoor de Zorgboog rekening kan
houden met de extra toestroom.
In Gemert sluit tijdens het spreekuur ook regelmatig een lactatiekundige aan en een
kinderfysiotherapeut, op de kleine locaties is deze service niet.
4. Kan het sluiten van een consultatiebureau als gevolg hebben dat minder kinderen
hun vaccinaties krijgen?
Nee, dat is niet de verwachting omdat in Gemert ouders de gelegenheid hebben om van
maandag tot vrijdag een afspraak in te plannen. In de toekomst komt er ook een avond
openstelling. Dit in tegenstelling tot Bakel waar ouders nu 1 keer per week een afspraak
kunnen maken.
De Zorgboog heeft in Bakel met ouders gesproken over de sluiting. Van de 11 gesproken
ouders, gaf 1 aan de sluiting jammer te vinden, de andere ouders hadden er begrip voor. De
ouders vonden het fijn dat het weeguurtje en het inloopspreekuur beschikbaar blijven.

