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Onderwerp Huisartsenpost aan het infuus?

Betreft het een raadsvoo rstel/raadsmedede li ng

in de cyclus?

Nee

Beleidsterrein Bestuur

Portefeuillehouder Burgemeester Niederer

Schriftelijke vraag

Huisartsenpost Roosendaal is onderdeel van Stichting Huisartsenposten West-Brabant. Naast

Roosendaal maken de huisartsenposten van Breda, Oosterhout, Bergen op Zoom en Etten-Leur ook

onderdeel uit van deze stichting. De huisartsenpost is iedere dag open van 17.00 tot 08.00 uur 's

ochtends. ln het weekend en op een erkende feestdag ook overdag.

Bij de huisartsenpost ín Roosendaal kunnen inwoners uit 17 plaatsen terecht voor spoedeisende

huisartsgeneeskundige problemen. Het gaat dan om Dinteloord, Fijnaart, Heyningen, Heerle,

Klundert, Kruisland, Nispen, Noordhoek, Oud-Gastel, Oudemolen, Roosendaal, Stampersgat,

Standdaarbuiten, Willemstad, Wouw en Wouwse Plantage.

We hebben vernomen dat al deze inwoners bij spoedeisende huisartsgeneeskundige problemen in

de toekomst niet meer terecht kunnen bij de Roosendaalse huisartsenpost naast het Bravis

Ziekenhuis. Dit tussen 23.00 uur en 08.00 uur (en mogelijk ook voor tussen L7 uur en 23 uur,

weekenden en feestdagen). Bij spoedeisende problemen zouden inwoners moeten uitwijken naar de

huisartsenpost van Bergen op Zoom.

Na het verdwijnen van de mogelijkheid om in een Roosendaals ziekenhuis te bevallen is dit opnieuw

een stap in de verkeerde richting en we hopen niet dat dit een opmaat is om ook de afdeling

spoedeisende hulp te verplaatsen naar Bergen op Zoom.

We realiseren ons dat de Stichting Huisartsenposten West-Brabant hiervoor verantwoordelijk is,

maar vinden het niet meer dan logisch dat een stad met bijna 80.000 inwoners beschikt over een



eigen huisartsenpost waar inwoners altijd terecht kunnen van 17.00 tot 08.00 uur's ochtends, in het

weekend en op een erkende feestdag. We vinden de huisartsenpost een basisvoorziening voor onze

gemeente. Wilje op een goede en veilige manier zorgen voor de inwoners van Roosendaal is een

eigen huisartsenpost van essentieel belang. Goed bereikbare zorg is zeer belangrijk.

We willen de wethouder daarom het volgende vragen

1. ls de wethouder hiervan op de hoogte?
2. ls de wethouder het met ons eens dat hier sprake is van een ongewenste situatie?
3. ls de wethouder ook van mening dat Roosendaal en omliggende plaatsen moeten

beschikken over een eigen huisartsenpost?
4. ls de wethouder het met ons eens dat een huisartsenpost een basisvoorziening is voor de

gemeente Roosendaal?
5. ls de wethouder bereid om zich bij Stichting Huisartsenposten West-Brabant hard te maken

voor het behoud van de Roosendaalse vestigíng?
6. Welke voorzíeningen vallen voor u onder het basisverhaal op het gebied zorg?
7. Moet de gemeente niet gekend worden over veranderingen die deze basisvoorzieningen

betreffen?
8. Het is algemeen bekend dat huisartsenposten veel beter functioneren wanneer deze zijn

geintegreerd in de afdeling Spoedeisende hulp. Dit omdat het dan bijvoorbeeld mogelijk is

door te verwijzen voor behandeling, zonder dan een patiënt naar een andere plek moet. Die
"vervolgzorg" kan Roosendaal niet meer bieden en is al ondergebracht in Bergen op Zoom.
We maken ons daarom zeer grote zorgen dat ook de Spoedeisende Hulp uit Roosendaal gaat
verdwijnen en dit in zijn geheel ondergebracht gaat worden in Bergen op Zoom. Dit zou een
zeer logisch, maar zeer ongewenst gevolg kunnen zijn. We hebben hier helaas ook concrete
signalen van gehad. lndividuele inwoners, organísaties als ouderenbonden, cliëntraden, etc
zullen zeer grote bezwaren hebben tegen het sluiten van deze basisvoorzieningen. Wij
kunnen ons deze bezwaren zeer goed voorstellen. Kan de wethouder ons verzekeren dat dit
geen gevolgen heeft voor het open blijven van de Roosendaalse afdeling Spoed eisende
hulp?

Namens CDA fractie,

Robert Breedveld

Rene van Ginderen



Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

1. Nee ik ben niet vooraf geïnformeerd door Stichting Huisartsenpost West (SHW). lk ben pas
over deze zaak geÏnformeerd naar aanleiding van de vragen van u, waarvoor dank, en de
daarop volgende publiciteit. Op 1B mei heeft een gesprek met de directeur bestuurder van de
SHW plaats gehad.

2. Ja,ook ik ben van mening dat dit ongewenst is. ln het gesprek is duidelijk geworden dat het
om een onderzoek gaat en er nog geen definitief besluit is genomen. Ook is benadrukt dat
het idee van de SHW is om alleen tussen 23 uur en 08.00 uur de post in Roosendaal niet
open te hebben.

3. lk ben met u van mening dat alle Roosendalers op een goed bereikbare huisartsenpost
moeten kunnen rekenen.

4. lk ben ook van mening dat het Roosendaalse ziekenhuis met de spoedeisende hulp en een
huisartsenpost ook een regionale functie heeft.

5. lk heb direct in een persoonlijk onderhoud SHW gevraagd naar de concrete plannen en welke
afivegingen zij gemaakt hebben. Daarbij heb ik duidelijk aangegeven dat volgens het
gemeentebestuur Roosendaal niet gebaat is bij dit plan. Verder hebben wij onze standpunten
uitgewisseld en is ons toegezegd dat we over de te nemen besluiten op de hoogte worden
gehouden.

6. Hoewelde l" en 2" lijngezondheidszorg taken zijnvan de Rijksoverheid, ben ik van mening
dat door de veranderingen in zowel zorg en welzijn (taken van de lokale Overheid) als in
gezondheidszorg alle betrokken partijen met elkaar in gesprek dienen te zijn over die
veranderingen.
Ook SHW heb ik verzocht deelte nemen in onze gezamenlijke veranderopgave.

7. Ja. Zie vraag 5.
8. Wij hebben deze vraag voorgelegd aan het bestuur van Bravis, hun reactie , zoals eveneens

gedeeld met de schrijvende pers, is de volgende:

" De Raad van Bestuur van het Bravis ziekenhuis is van mening dat een mogelijk dergelijk
besluit niet in lijn is met eerdere afspraken fussen ziekenhuis en huisartsen en andere
belanghebbenden. Weliswaar hebben er afgelopen jaar verschuivingen in de complexe
spoedzorg van Roosendaal naar Bergen op Zoom plaatsgevonden en zullen er ook dit jaar
nog verdere verschuivingen plaatsvinden. Dit zijn echter verschuivingen die als gevolg van
landelijke (volume)normen van beroepsverenigingen (onder andere gynaecologen, chirurgen
en neurologen) en zorgverzekeraars moeten plaatsvinden. Door concentratie van deze zorg
kan aan deze normen worden voldaan en kunnen deze vormen van zorg in de regio West-
Brabant behouden blijven. Daarnaast is Bravis hierdoor in staat om betere faciliteiten en
beschikbaarheid van medisch specialisten en personeel te bieden dan als dat op 2 locaties
afzonderlijk aangeboden zou worden. Voorbeelden van eerdere verschuivingen die in dit
kader van verbetering van beschikbaarheid en faciliteiten hebben plaatsgevonden zijn de
klinische concentratie van de verloskunde en de kindergeneeskunde. Dit jaar zullen de acute
neurologie en complexe traumatologie volgen.

De reguliere spoedzorg wil Bravis juist volledig blijven opvangen op locatie Roosendaal.
Bravis wil nu en in de toekomst reguliere spoedzorg op 2 locaties blijven aanbieden. Mocht de
huisartsenposf rn Roosendaal inderdaad in de nacht dichtgaan, dan zal Bravis de
mogelijkheid onderzoeken om deze zorg over te nemen.

Met vriendelijke groet,

h
Hugo Polderman,

wethouder gezondheidszorg




