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Onderwerp: Consultatiebureaus dorpen
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 16-12-2019
gehoord de beraadslagingen,
overwegende dat
1. de gemeente als taak heeft te zorgen voor de (preventieve)
jeugdgezondheidszorg en deze taken heeft ondergebracht bij Zorggroep Oude en
Nieuwe Land en GGD Flevoland;
2. de consultatiebureaus in Tollebeek, Ens, Creil en Marknesse per 1 januari 2020
gesloten worden vanwege een (landelijk) tekort aan jeugdartsen;
3. 554 gezinnen op dit moment in deze vier dorpen naar het consultatiebureau gaan;
4. in het eerste levensjaar 8 keer het consultatiebureau bezocht kan worden en in de
volgende drie levensjaren nog vijf keer een uitnodiging voor het consultatiebureau
volgt, waarbij het kind dan wordt gezien door de arts of de verpleegkundige;
5. er in zes dorpen op dit moment geen consultatiebureau is;
6. een grote groep ouders uit de dorpen om verschillende redenen kiest om het
consultatiebureau in Emmeloord te bezoeken,
van mening dat
1. de gezondheidszorg van onze kinderen voorop staat en dat deze zorg niet plaats
afhankelijk is;
2. ontmoeting een belangrijk sociaal nevendoel van het consultatiebureau is en
daarmee ook bijdraagt aan de leefbaarheid in een kern;
3. de gemeentelijke afspraken met ZONL ook zouden moeten gaan over fysieke
bereikbaarheid van de zorg;
4. we begrip hebben voor het tekort aan jeugdartsen en waardering hebben voor de
inspanningen van ZONL om artsen te werven, maar er toch meer mogelijk moet
zijn dan de gekozen oplossing van een permanente centralisatie van
contactmomenten in Emmeloord (voorbeelden: reguliere spreekuren met
verpleegkundigen in de dorpen met doorverwijzing naar arts indien nodig, verdere
taakherschikking artsen-verpleegkundigen, zorginnovatie of het onderzoeken van
pilots in andere gebieden zoals bijvoorbeeld groepsconsultaties, mama-cafés,
jeugdgezondheidsspreekuur op basisscholen voor broertjes/zusjes),
draagt het college op
1. te onderzoeken welke behoeften en mogelijkheden er zijn om alternatieven te
organiseren in de dorpen en dit te stimuleren,
en gaat over tot de orde van de dag.
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