
 

 

 

 

 

 

 

Fractie: ChristenUnie-SGP 

Naam: Hendrik Jan Lambregtse 

Onderwerp: Sluiting consultatiebureau Tollebeek, Creil, Marknesse, Ens 

Datum indiening vragen: 18 november 2019 

 

Op 13 november hebben ouders in Tollebeek, Creil, Marknesse en Ens een brief 

ontvangen dat het consultatiebureau in hun dorp gaat sluiten. Het gaat dan om de 

spreekuren die in de dorpen worden gehouden. ChristenUnie-SGP vindt sluiting van 

locaties van het consultatiebureau onwenselijk. De voorzieningen in onze dorpen willen 

we op niveau houden. Een spreekuur van een consultatiebureau is bij uitstek een 

voorziening die ook in een dorp kan worden georganiseerd. We willen zorg dichtbij voor 

onze inwoners. Zo blijft zorg toegankelijk. 

 

Onze fractie heeft de volgende vragen over het bericht dat consultatiebureaulocaties 

gaan sluiten: 

 

Vragen: 

 

1. Bent u het met ons eens dat consultatiebureaus in de dorpen zoveel mogelijk 

beschikbaar moeten blijven? 

Antwoord college:  

De kwaliteit van zorg staat op de eerste plaats. Om de kwaliteit te 

waarborgen is het benodigd om ten tijde van de consultatiebureaus naast de 

jeugdverpleegkundigen een jeugdarts beschikbaar te hebben. Om dit in de 

dorpen te behouden vraagt om een zodanige formatie die door de Zorggroep 

niet te realiseren is. 

 

2. In Tollebeek is het al geruime tijd niet mogelijk om afspraken te maken. De oorzaak 

ligt in een probleem met de internetverbinding in De Pionier. Door dit 

internetprobleem is het kinddossier voor jeugdartsen/verpleegkundigen niet 

toegankelijk. Hoe lang heeft dit praktische probleem geduurd en welke acties zijn 

ondernomen om dit op te lossen? 

Antwoord college:  

Het klopt dat jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen al geruime tijd 

problemen ervaren met het digitale systeem en daardoor niet kunnen 

werken in het kinddossier. Er zijn diverse pogingen ondernomen, waaronder 

vanuit ICT van ZONL, om de problemen op te lossen. Dit heeft niet tot het 

gewenste resultaat geleid en medewerkers van het consultatiebureau 

hebben aangegeven dat dit niet werkbaar is. Om die reden is per augustus 

uitgeweken naar Emmeloord en sindsdien zijn er geen afspraken meer in de 

Pionier in Tollebeek. Op dit moment worden er geen pogingen meer gedaan 

om het probleem op te lossen, omdat per januari 2020 de JGZ wordt 

gecentreerd in Emmeloord.  

 

We begrijpen dat er een landelijk tekort is aan jeugdartsen. Hier heeft Zorggroep 

Oude en Nieuwe Land ook mee te maken. Dit is een reden voor het sluiten van de 

spreekuren in Tollebeek, Creil, Marknesse en Ens. We begrijpen dat 

jeugdverpleegkundige extra opleiding volgen om onderzoeken van jeugdartsen over 

te nemen. Dit vinden we een mooie ontwikkeling en wensen de 

jeugdverpleegkundigen veel succes bij hun opleiding! 



 

3. Welke acties worden ondernomen om meer jeugdartsen te werven? En bestaat de 

bereidheid om de situatie tijdelijk te laten zijn en zo kort mogelijk te laten duren? 

Veel afspraakmomenten op het consultatiebureau zijn met de jeugdverpleegkundige 

in plaats van met de jeugdarts: bij een baby/peuter tot 3 jaar gaat het tenminste om 

5 afspraken die bij de verpleegkundige zijn. 

Antwoord college:  

Er is een landelijk tekort aan jeugdartsen. Naast het uitzetten van vacatures, 

zijn er ook andere acties ondernomen om jeugdartsen te werven. Zo is met 

GGD afgesproken om daar waar mogelijk samen op te trekken in het werven 

van jeugdartsen. GGD en ZONL zijn hier in 2017 mee gestart en hebben 

gezamenlijk jeugdartsen geworven. Van de jeugdarts die in 2018 is 

aangesteld heeft zowel ZONL als de GGD gebruik van gemaakt. Ook hebben 

jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen in hun eigen netwerk gezocht naar 

jeugdartsen. ZONL heeft verder oud jeugdartsen en huisartsen benaderd. 

Recentelijk is een gepensioeneerde jeugdarts aangesteld. Hierdoor is op dit 

moment de capaciteit op orde. De leeftijd van de huidige jeugdartsen ligt 

echter hoog, waardoor ook de komende tijd jeugdartsen met pensioen gaan.   

 

De taakherschikking is niet een gevolg van het tekort aan jeugdartsen. De 

taakherschikking is jaren geleden al in gang gezet als kwaliteitsverbetering 

en functieverdieping van de jeugdverpleegkundige. Op dit moment draagt 

deze taakherschikking wel bij aan de oplossing voor het probleem dat het 

tekort aan jeugdartsen met zich mee brengt.   

 

In 2019 zijn de eerste jeugdverpleegkundigen geschoold in het medisch 

screenen van baby’s en peuters. Dat betekent dat zij na hun scholing deze 
screeningen van de jeugdartsen overnemen bij die kinderen waarbij tijdens 

het 4 weken consult door de jeugdarts geen tekenen zijn gesignaleerd die 

een zorgpad bij de jeugdarts vereisen. Wanneer deze signalen er wel zijn, 

blijft een jeugdarts betrokken. In 2020 zullen de overige 

jeugdverpleegkundigen ook in deze werkwijze worden geschoold en 

taakherschikt gaan werken en dus de screeningen zelf uitvoeren. Vanuit 

kwaliteitsoogpunt is op de achtergrond altijd een jeugdarts direct 

beschikbaar. Om dit in de dorpen te behouden vraagt om een zodanige 

formatie die door de Zorggroep niet te realiseren is. 

 

4. Bent u bereid om de spreekuren zo spoedig mogelijk te heropenen voor de afspraken 

met de jeugdverpleegkundige? 

Antwoord college:  

Als gemeente gaan we over het ‘wat’. Dit betekent dat er afspraken gemaakt 
worden over de behalen resultaten op het gebied van de wettelijke 

gezondheidstaken die de Zorggroep heeft, zoals de rijksvaccinatiegraad en 

het opkomstpercentage van ouders naar het consultatiebureau.  

 

De wijze van realisatie, het ‘hoe’, is hierbij aan de Zorggroep. Enkele jaren 
geleden zijn de consultatiebureaus al in een aantal dorpen gesloten en is 

uitgeweken naar Emmeloord. Het gaat hierbij om dorpen als Bant, Rutten, 

Luttelgeest en Nagele. Volgens de Zorggroep wordt dit door ouders uit deze 

dorpen niet als hinderlijk ervaren. Daarnaast heeft dit ook geen invloed 

gehad op de resultaatafspraken die met de Zorggroep zijn gemaakt. 

 

Het al dan niet uitvoeren van de spreekuren in de dorpen is een 

uitvoeringskeuze van de Zorggroep.  

 

Om kwalitatief goede jeugdgezondheidszorg te bieden is het verstandig dat de 

expertise van een jeugdarts aanwezig is. Een jeugdverpleegkundige kan hier dan een 



beroep doen. De ChristenUnie-SGP fractie denkt dat in veel gevallen dit geen fysieke 

aanwezigheid hoeft te zijn. De ‘achtervang’ van een jeugdarts zou wellicht ook 
mogelijk moeten zijn met digitale technologie. We horen graag de mening van 

experts daarover. 

 

5. Bent u bereid om innovatief te kijken naar oplossingen? Bijvoorbeeld dat een 

jeugdverpleegkundige gebruik kan maken van een live-verbinding tussen het dorp en 

de jeugdarts in Emmeloord als er vragen zijn tijdens een spreekuur. 

Antwoord college:  

Wij moedigen zorginnovatie aan en hebben innovatiegelden hiervoor 

beschikbaar. Deze zouden ingezet kunnen worden voor innovatie 

oplossingen voor de consultatiebureaus. Het is echter aan de uitvoerder om 

hier invulling aan te geven.  

 

Vooralsnog geeft de zorggroep aan de voorkeur te geven aan de fysieke 

aanwezigheid van een jeugdarts. De fysieke aanwezigheid van de jeugdarts 

is om meerdere redenen gewenst. Enerzijds is dit klantvriendelijker en 

kunnen ouders en kind gelijk worden geholpen. Anderzijds is het ook 

noodzakelijk om medische afwijkingen te kunnen beoordelen. Om 

bijvoorbeeld hartruis te kunnen waarnemen of een heupafwijking te kunnen 

voelen, is een digitale verbinding met een arts niet voldoende en is het 

fysiek aanwezig zijn van een arts noodzakelijk.  

 

De brief die is gestuurd is zowel qua structuur als qua inhoud op een hoog taalniveau. 

Dit komt de leesbaarheid niet ten goede. ChristenUnie-SGP vindt dat brieven niet 

ingewikkelder moeten worden gemaakt dan nodig. Het aanpakken van 

laaggeletterdheid is ook een doel van onze gemeente. 

 

6. Is het mogelijk dat toekomstige brieven vanuit Zorggroep Oude en Nieuwe Land op 

B1-taalniveau worden geschreven, zodat iedereen snapt wat er wordt bedoeld?  

Antwoord college:  

Het is van belang dat brieven voor alle inwoners begrijpelijk zijn en wij 

onderstrepen daarom het belang van het schrijven van brieven op B1-

niveau. Dit signaal zullen we communiceren met de Zorggroep en we zullen 

hen verzoeken toekomstige brieven in een begrijpelijk taal en structuur op 

te stellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 02-12-2019 

Contactpersoon: Tineke van der Pol 

E-mail adres:  t.vanderpol@noordoostpolder.nl 

Tel: 0648134607 
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