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Onderwerp: huisvestingsprobleem huisartsenpraktijken in Julianadorp


Geachte leden van de griffie,


Wij willen graag aandacht vragen voor de groeiende huisvestingsproblemen 
die wij als huisartsen in onze gemeente ervaren. Dat is de reden dat we dit 
graag verder met u willen bespreken bij de gemeenteraadsvergadering en/
of bij de commissie van Bouwen & Wonen of Zorg & Welzijn. 

Wat is het probleem?

De huisartsenpraktijken in Julianadorp hebben gebrek aan ruimte en 
ondervinden daarvan nadelen. Dit heeft als gevolg dat wij nieuwe inwoners 
van  Julianadorp niet kunnen aannemen als patiënt, geen nieuwe huisartsen 
en benodigd ondersteunend personeel kunnen aannemen en opleiden. 
Passende en betaalbare huisvesting is een belangrijke voorwaarde om 
optimale zorg te kunnen leveren. Daarnaast is het belangrijk dat 
huisartsenpraktijken in onze gemeente laagdrempelig beschikbaar en 
toegankelijk zijn, zodat inwoners dichtbij huis voor zorg terecht kunnen. Wij 
voorzien dat als we niks doen toekomstbestendige huisartsenpraktijken 
dreigen te verdwijnen uit ons dorp. 

Huidige situatie 
Uit onderzoek onder huisartsen blijkt dat:


 In alle regio’s zegt 69% of meer van de praktijken dat de werkdruk voor 
huisartsen hoog is.


• 	64% geeft aan dat er een direct probleem is als een collega ziek wordt.
• 	64% geeft aan dat de noodzakelijke werkzaamheden niet afkomen.
• 	Voor in 2023 én in 2028 voorzien we maar liefst in 22 regio’s een tekort

aan huisartsenzorg.




Tekorten aan huisartsenzorg komen in allerlei vormen voor:


• 	Openstaande vacatures voor huisartsen.
• 	Patiëntenstops bij huisartsenpraktijken.
• 	Moeite om praktijkopvolging of -uitbreiding te vinden.
• 	Afname in de bezettingsgraad van opleidingsplekken.
• 	Het niet kunnen invullen van ANW-diensten op de Huisartsenpost.

Bekijk ook de LHV factsheet met cijfers.

Zoals u ziet kleurt onze regio helaas diep donkerrood. 

In onze gemeente worstelen wij er als huisartsen enorm mee. Nieuwe 
inwoners van Julianadorp kunnen nu al geen huisarts meer vinden. En het 
inwonersaantal van Julianadorp groeit flink gezien de woningen die gebouwd 
worden (denkende aan woonpark 't Laar en het Willem Alexanderhof). Er 
komen minimaal 1200 inwoners bij die huisartsenzorg nodig hebben; die zorg 
kunnen wij op dit moment niet bieden gezien onze krapte aan praktijkruimte 
en dus personeel. Toekomstbestendige en betaalbare huisvesting van 
huisartsen in onze gemeente wordt een steeds groter probleem. Wij vrezen 
dat de huisarts op den duur uit de buurt dreigt te verdwijnen. Dit mag niet 
gebeuren!


Een beroep op de gemeente

Er is een actieve rol van u als gemeente nodig als het gaat om 
oplossingsrichtingen. In het onlangs afgesloten Integraal Zorgakkoord heeft 
de VNG toegezegd te ondersteunen bij het huisvestingsprobleem. Wij willen 
als huisartsen daarom graag op dit dossier met u samenwerken en 
verkennen welke oplossingen er zijn. Zodat onze inwoners 
verzekerd blijven van een huisartsenvoorziening in hun eigen dorp. Het moet 
duidelijk zijn dat het een gezamenlijk probleem is.  De gemeente heeft 
immers zorgplicht voor haar inwoners. 

Daarnaast is er snelheid geboden, het moet geen lange termijn werk worden. 
Door krapte en drukte hebben meerdere werknemers de huisartsenzorg 
reeds vaarwel gezegd en moeten wij nu al 'nee' verkopen aan nieuwe 
patiënten. Ter uwer info: we zijn inmiddels 1.5 jaar in gesprek met de 
gemeente, maar er zijn nog weinig concrete stappen gezet. Met deze brief 
willen wij eenieder aandacht en voortvarende oplossingen vragen om dit 
probleem op te lossen!


https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.lhv.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2FLHV-factsheet-vraag-en-aanbod-huisartsenzorg.pdf&data=05%7C01%7C%7C74d902914fdd4045b69208db1f9514e3%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638138499081743739%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Scx1cLCaaxuQLtjO2PTArttld77adYio034eyXzGue0%3D&reserved=0


Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onder genoemde 
via: 

Alvast hartelijk dank voor uw reactie.


Met vriendelijke groeten,


Huisartsen Julianadorp






Vuist op tafel voor 
de huisartsenzorg!
Huisartsen staan voor de wensen en het belang van de patiënten: een 
toekomstbestendige, toegankelijke en kwalitatief sterke huisartsenzorg 
uitgevoerd door uitgeruste gemotiveerde huisartsen en hun 
medewerkers die duurzaam in de huisartsenzorg willen werken.

• Te weinig tijd voor 
 patiëntenzorg

• Geen (passende) huisvesting

• Stijgende vraag naar 
 huisartsenzorg 

• Onvoldoende aanbod van  
 personeel en huisartsen

• Meer tijd voor de patiënt voor alle patiënten en huisartsen beschikbaar

• Goedwerkende systemen voor digitaal werken en goede gegevensuitwisseling

• Grenzen van het aanbod huisartsenzorg moeten worden gerespecteerd 

• Marktconforme, gedifferentieerde tarieven voor de ANW 

• Minder controle- en verantwoordingseisen 

• Tarieven in lijn met werkelijke kosten  

• Geld voor organisatie en infrastructuur

• Inzet van gemeenten voor huisvesting en passende tarieven

• Beschikbaarheid vervolgzorg

Het  Integraal Zorgakkoord (IZA) moet voor de huisarts 
concrete oplossingen bieden 

Problemen
• 7x24 uurszorg (ANW) vraagt 
 te veel

• Geen doorstroom patiënten 
 door overbelast zorgsysteem

• Optelsom van vragen & 
 verantwoordingen geeft een 
 te hoge belasting 

Meer 
informatie
lhv.nl/iza 

http://lhv.nl/iza


Huisartsentekorten in Nederland

De werkdruk moet 
omlaag om het vak 

aantrekkelijk te 
houden.

Er moeten 
voldoende 

huisartsen worden 
opgeleid.

Huisartsen moeten 
beter worden 

voorbereid op het 
werken in de praktijk.

Meer informatie op www.lhv.nl/huisartsentekorten









Als er te weinig huisartsen zijn om alle patiëntenzorg te leveren, is dat 
niet goed voor de toegang en kwaliteit van de huisartsenzorg. 
De gevolgen zijn onder andere:

de bezetting van de ANW-spoeddiensten is moeilijk te regelen.
vacatures voor huisartsen blijven lang openstaan.
huisartsen vinden moeilijk opvolgers voor hun praktijk.
huisartsenpraktijken moeten patiëntenstops invoeren.

Landelijk

Regionaal

Individueel

Zorgen voor aandacht 
en actie van politiek, 

beleidsmakers en 
zorgverzekeraars

Ondersteunen regionale 
aanpakken van tekorten; 
delen informatie tussen 

regio's

Advies aan huisartsen 
over loopbaan, 
praktijkstart en 

praktijkopvolging

Er is snelle en duidelijke actie nodig.
Dit moet er gebeuren:

Inzet LHV

Oplossingen

Gevolgen

Type something







We hebben in Nederland te maken met een structureel en omvangrijk tekort 
aan huisartsen. 
De tekorten spelen in veel regio’s. 
De verwachting is dat deze tekorten in de komende jaren nog veel erger gaan 
worden, als er niets gebeurt.

Prognose 2023 Prognose 2028

Probleem

Bron: Nivel - Prismant rapport ‘Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg’(2018)
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