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Vragen: 
 
Eind 2019 hebben we als fractie aandacht gevraagd voor de signalen van de problematiek rondom 
opvolging van huisartsen in de Noordoostpolder. Zie bijlage voor de beantwoording destijds.  
Gisteren hebben we bijgaande artikel kunnen lezen waarin er aangegeven wordt dat er een 
patiëntenstop is per 1 januari. 
 
https://denoordoostpolder.nl/noordoostpolder/Pati%C3%ABntenstop-huisartsen-Emmeloord-
27394508.html  
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Emmeloord – De huisartsen in Emmeloord 

hebben sinds 1 januari een patiëntenstop. 

Nieuwe inwoners van Emmeloord kunnen 

zich niet meer inschrijven bij een huisarts 

en moeten bij hun oude dokter in de 

voormalige woonplaats blijven. 

 
In het artikel wordt genoemd door mevrouw Uitdewilligen dat de opvolgingsproblematiek in 
Emmeloord sinds een half jaar bekend is. We hebben als fractie een aantal schriftelijke vragen 
hierover: 

1. Kan het college aangeven wat zij heeft gedaan, sinds de beantwoording op de eerdere vragen 
begin 2020, aan de opvolgingsproblematiek van huisartsen in de Noordoostpolder? 

Zoals in de eerdere beantwoording aangegeven ligt de primaire verantwoordelijkheid 
voor opvolging niet bij de gemeente, maar bij de huisartsen zelf, de 
huisartsenorganisatie en het zorgkantoor. We voelen ons wel betrokken en denken 
hierin – waar mogelijk – mee.  

2. In de beantwoording destijds gaf het college aan dat de verantwoordelijkheid niet bij de 
gemeente ligt maar bij de zorgverzekeraar, Medrie en de huisartsen. Welke hulp of initiatieven 
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is er vanuit de gemeente ondernomen om hen te helpen in het opvolgingsvraagstuk onder de 
huisartsen? 

Als gemeente hebben we regulier contact met een afvaardiging van de HAGRO’s en 
denken we mee over het inzetten van praktijkverpleegkundigen, zaken op het snijvlak 
van sociaal en medisch domein etc. Verder kan de gemeente desgewenst jobsearch 
regelen voor partners en denkt de gemeente mee over huisvestingsvraagstukken. 

3. In de beantwoording destijds gaf het college aan niet bereid te zijn om  een actieplan te 
ontwikkelen met de maatschappelijke partners omdat dit bij de zorgpartijen ligt en de 
zorgverzekeraar. Hoe kijkt het college nu aan tegen dezelfde vraag?   

Zie bovenstaand antwoord bij vraag 2. Naar aanleiding van de sectortafel 
gezondheidszorg heeft de gemeente het initiatief genomen om alle partijen bij elkaar te 
roepen. Alle partijen willen nu graag meedenken om gezamenlijk tot een oplossing te 
komen. 

4. "Bent u bereid met de maatschappelijke partners een gezamenlijk actieplan te ontwikkelen 
(Medrie heeft al een kort actieplan) en dit aan te bieden aan de gemeenteraad? Bent u het 
met ons eens dat dit plan breder dient te zijn dan opvolging, maar ook moet gaan over 
organisatie en inrichting van huisartspraktijken en onderlinge samenwerking?" 

Zie boven. Uit het overleg is een gezamenlijk actieplan gekomen wat verder uitgewerkt 
wordt. Als gemeente gaan we niet over de bedrijfsvoering van huisartsen en het is dan 
ook niet aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen. Als het actieplan 
definitief vorm heeft gekregen, zal het college de raad verder informeren. 

5. Hoe worden de nieuwe inschrijvers, 800 op jaar basis, geïnformeerd over de patiëntenstop? 
En wat betekent dit volgens u voor de aantrekkingskracht van de polder voor nieuwe 
inwoners? 

Het is aan de huisartsen zelf om de nieuwe inwoners hierover te informeren. Los 
hiervan blijft de polder een prachtige plek om te wonen.  

6. Geldt de patiëntenstop alleen voor nieuwkomers binnen Emmeloord of ook voor de autonome 
gezinsgroei? 

De patiëntenstop geldt alleen voor nieuwkomers binnen Emmeloord. 

 

Datum beantwoording vragen: 27 januari 2022 

Contactpersoon: Daniëlle van den Born 

 


