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Onderwerp: Raadsbrief sluiting huisartsenpost Hoogezand 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

In deze raadsbrief gaan wij in op de stand van zaken van de sluiting van de huisartsenpost in 

Hoogezand. 

 

Voorgeschiedenis  

Op 20 november 2018 hebben wij u via een raadsbrief geïnformeerd over de sluiting van de 

huisartsenpost in Hoogezand naar aanleiding van vragen uit de raad. Hierbij het vervolg en de 

aangekondigde terugkoppeling daarop.  

 

In de eerdere raadsbrief en ook in de media hebben wij onze zorgen geuit en aangegeven dat wij 

de sluiting van de huisartsenpost als een verlies van een voorziening in de gemeente ervaren.  

 

Besluit Doktersdienst Groningen 

Het besluit om de huisartsenpost in Hoogezand te sluiten is definitief.  

 

De Doktersdienst Groningen heeft hierover het volgende gepubliceerd:  

 

”De meerderheid van de huisartsen die aangesloten zijn bij Doktersdienst Groningen heeft 

ingestemd met de nieuwe verdeling van diensten op de huisartsenposten. In de nieuwe 

dienstverdeling, die de Doktersdienst Groningen per 1 april 2019 wil invoeren, zijn de posten in 

Groningen, Scheemda en Stadskanaal elke avond en elk weekend open. De post in Delfzijl is iedere 

avond van 18.00 tot 21.00 uur en in het weekend ook overdag open. De post in Leek is gedurende 

de weekenden overdag open. De huisartsenpost in Hoogezand wordt gesloten. 

 

Het tekort aan huisartsen en de toenemende complexiteit van de zorg heeft de afgelopen jaren 
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geleid tot hogere werkdruk onder huisartsen. Ine Scholten, bestuurder van Doktersdienst 

Groningen: ‘De nieuwe dienstverdeling betekent dat alle huisartsen in verhouding evenveel uren 

dienst gaan draaien en de werkdruk beter verdeeld wordt. De gelijkheid in uren draagt bij aan de 

solidariteit en eenheid die huisartsen met elkaar nodig hebben om de ontwikkelingen waar zij voor 

staan het hoofd te bieden. De spoedzorg blijft voor iedereen goed bereikbaar. Patiënten met 

medische spoed buiten kantooruren, kunnen nog steeds bellen naar Doktersdienst Groningen.” 

 

De ontwikkeling dat locaties van huisartsenposten worden gekoppeld aan ziekenhuizen is een 

ontwikkeling die in meerdere regio’s in Nederland plaatsvindt.  

 

Gesprekken met de Doktersdienst Groningen 

In de afgelopen periode zijn er bestuurlijk en ambtelijk gesprekken geweest met de bestuurder van 

de Doktersdienst Groningen, de Raad van Toezicht van de Doktersdienst en een vertegenwoordiging 

van lokale huisartsen.  

 

Er is een beeld ontstaan dat er binnen de groep huisartsen (circa 280) wisselend gestemd is over 

het voorstel en er daarnaast ook verschillen worden ervaren in de werkdruk en het noodzakelijk en 

het niet-noodzakelijke gebruik van de huisartsenposten. Ondanks deze verschillen wordt het 

voorstel uiteraard uitgevoerd conform het besluit van de meerderheid van de huisartsen.  

 

Ter informatie gaan wij hieronder nader in op de gevolgen van deze besluitvorming in algemene zin 

voor de inwoners van Midden-Groningen. Uiteraard is de Doktersdienst zelf primair 

verantwoordelijk voor de communicatie en kunnen inwoners voor vragen ook bij hun eigen huisarts 

terecht. 

 

Vervolg 

Voor de huisartsenpost zijn de inwoners van onze gemeente aangewezen op de posten in Groningen 

en Scheemda. Het is de standaardprocedure dat bij telefonisch contact met de spoeddienst op 

basis van locatie van de beller en de urgentie van de klacht de wijze en locatie van de 

dienstverlening wordt bepaald. De auto van de huisartsendienst blijft op dezelfde wijze ingezet als 

momenteel het geval. 

 

De Doktersdienst Groningen heeft toegezegd de inwoners via diverse kanalen goed te informeren 

over de sluiting van de huisartsenpost en te wijzen op de locaties waar men terecht kan voor 

spoedhulp en de toepassing van maatwerk als bereikbaarheid problematisch is bij medische 

problematiek.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 




