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Onderwerp Huisartsenpost op de schop

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyclus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Van Poppel

Schriftelijke vraag

ln mei vorig jaar kwam ter sprake dat de huisartsenpost in Roosendaat mogelijk in de

avonden/nachten en weekenden/feestdagen zou gaan sluiten. De gemeenteraad heeft in een

unaniem aangenomen motie in de raadsvergadering van 26 mei 2016 uitgesproken dat de
huisartsenpost in Roosendaal behouden moet btijven als basisvoorziening voor Roosendaal en de
regio, die zowel weekenden, de avond als de nacht toeganketijk moet zijn voor acute
huisartsenzorg. Omdat er voorlopig af werd gezien van eventuete avondsluiting, is dit onderwerp

toen van de motietijst afgevoerd.

De huisartsenpost in Roosendaat maakt onderdeel uit van de Stichting Huisartsenposten West-
Brabant, waar naast Roosendaal ook de huisartsenposten van Breda, Bergen op Zoom en Etten-Leur
deel van uitmaken. Nu zijn er onlangs berichten in de media verschenen dat de organisatie van de
huisartsenposten West-Brabant alsnog op de schop gaat en dat het niet haalbaar btijkt om 4
huisartsenposten atte avonden, nachten en weekeinden open te houden.

ln beantwoording op eerdere vragen van het CDA vorig voorjaar geeft het college onder meer aan

dat met de directeur van SHW is afgesproken dat het cottege tijdig geinformeerd zal worden over
de verdere ontwikkelingen. Daarbij is de SHW alsmede zorgverzekeraar CZ tevens voorgesteld om
met het cotlege van B&W in overteg te gaan.

De PvdA-fractie heeft hierover de votgende vragen voor het co[[ege:

7. Heeft dit overleg met SHW en zorgverzekeraar CZ plaatsgevonden en wat waren de

uitkomsten van dit overleg?
2. Bent u door SHW op de hoogte gebracht van de huidige ontwikkelingen?
3. Gaat u (nogmaals) in gesprek met SHW en zorgverzekeraar CZ in verband met de huidige

ontwikkelingen?
4. Staat u nog steeds op het standpunt dat het onwenselijk is dat de huisartsenpost

Roosendaa I in de avonden/nachten/weeke nde n gaat sluiten?

Namens de PvdA-fractie,

Pau[ Klaver



Wij beantwoorden uw vragen als votgt:

1. Mei 2016 sprak wethouder Potderman dhr. Aben, directeur van Stg. Huisartsenpost West-

Brabant (SHW). Ter bevestiging van dit gesprek is een brief gestuurd (bijtage).

Begin juti bevestigd SHW dat de openingstijden onveranderd btijven. Met dit bericht verviel

de noodzaak om verder in gesprek te treden en om eventueel CZ te betrekken.

Z. Neen.

3. Dhr. Aben wordt binnenkort verzocht een mondelinge toelichting te geven. Hoewet hij

vorig jaar bevestigde dat het tijdig en juist informeren van betrokken gemeenten vóór de

pers zorgvutdiger is, is dit nu weer niet gebeurd.

Aan de hand van de uitkomst van dit gesprek wordt bezien of verdere stappen, zoats

contact met CZ nodig zijn.

4. Ja, ik vind het zeer betangrijk dat er ook in de avond, nacht en weekenden goedbereikbare

huisartsenhulp is voor Roosendaters.

Hoogachtend,

Het cottege van burgemeester en wethouders,

Namens deze,

Corné van Poppet,

Wethouder jeugd, volksgezondheid, wetzij n, zorg en decentralisatie (coördinerend)
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Pcrsbcrlcht:

HAP Roosendeal bldft voorelsnog ln de nacht'open,

Op 25 aprilil. heeft een informatieavond plaatsgevonden voor de hu¡sartsen van Bergen op Zoom en
Roosendaal waarbii tekst en ultleg ls Begeven over het ondenoek naar het combineren van de
nachtdiensten van de Huisartsenposten Bergen op Zoom en Roosendaalvanult Bergen op Zoom.
De HAP Roosendaal zou in dat geval ln de nachtelijke uren worden tesloten'.

Op 23 iuni il. ls de bijeenkomst geëvalueerd door een groep huisartsen van HAP Bergen op Zoom en
HAP Roosendaal. Wij hebben kennis genomen van alle meningen en adviezen van de huisartsen en
ziin alles afwegende tot de conclusie gekomen het voorstel in 'de ijskast te zetten'.

Hoe nu verder? Het is onze verantwoordelijkheid om nu en ln de toekomst de spoedeisende
huisartsenzorg in avond, nacht en weekend in West-Brabant goed en veilig te regelen.
Daar staan we ook voor. Met alle veranderingen in de zorg zullen er de komende jaren naar
verwachting meer en meer complexe patiënten bij de huisarts terecht komen; tijdens kantooruren in
de eigen huisartsenpraktijk cn daarbuiten op de Huisartsenpost. Dat maakt dat wij - zoals elke
organisatie in de zorg - moeten bekijken hoe we een goede spoedeisende huisartsenzorg in avond,
nacht en weekend in West-Brabant kunnen blijven garanderen. Daartoe wordt dit najaar een project
gestart om te bezien of we voor ons werkgebied in geheel West-Brabant tot een mogelijk andere
inrichting van onze organisatie en werkwijze kunnen komen om ook in de toekomst de zorgvraag
goed aan te kunnen.

Dat betekent voor nu dat de zorgverlening voor de huisartsenpost Bergen op Zoom én de
hu ¡sa rtsenpost Roosendaa I onveranderd blijft .

Noot voor de redoctie:
Voor meer ìnformatìe kunt u contoct opnemen met Peter Aben; directeur/bestuurder.
Telnr.: 088-7763i90.
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Ge¡chte hcer Polderman,

Met belangstclllng heb ik kcnnis genom€n v¡n uw brlef met kenmcrk 1015153 d.d. 17 Juni 2016.
Zoals u inmíddels wellicht bekend heb ik alles añnegende in goed overleg mct dc hulsartscn -
beleldscommissies van Bergen op Zoom en Roosendaal besloten het voorstel tot mo3clljkc sluiting in
de nachteliJke uren van de Hulsartsenpost Roosendaal 'in de ljskast tG zctten'. Dat bctekent voor nu
dat dc zorgvcrlening van de Hulsartsenpost Bergen op Zoom én Roosendaalonveranderd bl[ft.
Ook bij cventuelc toekomstlge rrerandcringen staan wê voor cen gocde cn velligc patlëntcnzory ln
avond, nacht an weekend, ln ons werkgebled. lndien wflzlgingen aan de orde zljn zal lk met u in
contact treden.

lk vertrouw ffop u hlermee naar behoren te hcbben geinformeerd en bcn dcsgcwenst graag bcrcld
u nader tc woord te staan.
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Bijlage: persbericht HAP Roosendaal blljft vooralsnog in de nacht 'opên' d.d. a jull 2016
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bladaanduiding

zaaknummer

: 212

:1015153

Een te verwachten neveneffect kan bovendien zijn dat inwoners zich toch melden in Roosendaal
bij de SEH. Hoewel Bravis zich bereid toont een adequate oplossing te vinden voor dit gegeven,
twijfefen wi¡ eraan of het deels sluiten van de HAP in overeenstemming is met goede regionale
afspraken rondom acute zorg.
Algemeen is onze indruk is dat de toegenomen werkdruk van huisartsen niet duurzaam wordt
opgelost met deze beoogde maatregel.

U heeft mij nog niet voldoende duidelijk kunnen maken welke alternatieven onderzocht zijn en
welke gesprekken gevoerd zijn met andere partijen betrokken bij de toegenomen werkdruk of
partijen die efl'ectief kunnen bijdragen aan het verlagen híervan. Mogelijk is de gemeente een van
deze partijen.

Wij stellen u voor om €en overleg met SHW, zorgverzekeraar CZ en de gemeente Roosendaal te
organiseren om deze kwestie die velen bezig houdt te bespreken.

lk geef u ons standpunt nogmaals ter ovenrveging. Graag verneem ik van u welke stappen u
overueegt en welke planning u daarbij voor ogen heeft en of u ons voorstel voor overleg
aanneemt.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van RoosEndaal,
namens dezen,
de wethouder van Volksgezondheid,

J'l
Dhr. H. Polderman
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Stichting Huisartsenposten West-Brabant
Raad van bestuur
Bredaseweg 169
4872LA Etten-Leur

contacþcrroon ; l.M.M. Stuuman
doorkieanummcr : (0165)579265

ondenËrp : voomemen Hap Roosendaal

Roos€ndeal 17 Jt lll mû
zaaknummcr : 1015153

bi¡lage : Motie behoud huisartsenpost

CC: Gemeenteraad Roosendaal
college gemeente Moerdijk
College gcmeente Halderberge

Geachte heer Aben,

Op 18 Mei jl. hebben wij elkaar gesproken over het feit dat de Stichting Huisartsenposten West-
Brabant (Sl-lW) ovemreegt de huisartsenpost in Roosendaal te sluiten op werkdagen tussen 23.00
en 8.00 uur. U spreekt daarbij over slechts een enkele melding per nacht en ovsr een suboptimale
bezetting van deze huisartsenpost (HAP).

SHW ondezoekt namens de deelnemende huisartsen of er oplossingen zijn voor de werkdruk die
zii ervaren en de kosten van onder andere inhuur van inval artsen die dit met zich mcebrcngt. Het
deels sluiten van deze HAP zou in uw visie een oplossing kunnen zijn.

De gemeenteraad van Roosendaal is van mening dat het deels sluiten van de HAP Roosendaal
nooit een oplossing kan en mag zijn en is tevens van mening dat er niet getornd mag worden aan
deze regionale basis voorziening. Deze opvatting is door een raadsbreed ondersteunde motie
vastgelegd. (Zie bijlage)
Het feit dat zich gemiddeld een enkele melding per nacht voordoet vinden wij een oneigenlüke
añreging. Het te bedienen gebied beslaat namelijk meer dan honderdduizend inwoners.
Veel inr¡voners zullen voor acute zorg verder moeten reizen. Dit vinden wij onwenselijk en
onverantwoordelijk.
De komende jaren venøachten wij dat mede door extramuralisering van zowel geestelijke
gezondheídszorg als ook van ouderenzorg en de vergrijzing van de bevolking de vraag naar
acute zorg juist's nachts zal toenemen.
Deze kwetsbare groep is veelal afhankelijk van anderen en juist zizin aangewezen op zorg in de
buurt.

Team Maatschappij

Sladserf f, Postbus 5000

4700 KA Roosendaal

Telefoon l4 0165

Telefax (0165) 57 93 38

E-mail ínfo@roosendaal.nl

lnlernet www roosendaEl.nl


