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BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 

L. de Regt Paul Krugerstraat 1 0118-487118 

ONDERWERP 

Reactie ongevraagd advies inzake onvoldoende beschikbaarheid huisartsen 

Geachte Wmo-adviesraad Vlissingen, 

Op 17 december 2019 hebben wij uw ongevraagde advies inzake onvoldoende 
beschikbaarheid van praktijkhoudende huisartsen binnen de gemeente Vlissingen 
ontvangen. Het college is bekend met het dreigende tekort aan huisartsen en deelt uw 
zorgen hierover. Middels deze brief reageren we op de aandachtspunten die u benoemt in 
uw advies. 

Nieuw ingeschreven inwoners en toegankelijkheid praktijken 
U geeft aan dat nieuw ingeschreven inwoners moeite hebben met het vinden van een 
huisarts en dat een aantal praktijken niet algemeen toegankelijk is. Hoewel we formeel als 
gemeente geen taak hebben in het organiseren van huisartsenzorg, volgen we de 
ontwikkelingen hierin wel en onderhouden contact met huisartsen en bijvoorbeeld HZ over 
de toegankelijkheid van de huisartsenzorg voor nieuwe inwoners. Het is ons bekend dat het 
voor nieuwe inwoners soms lastig is om een huisarts te vinden. Voor zover bij ons bekend 
kunnen nieuwe inwoners van onze gemeente nog wel een huisarts vinden, zij het niet altijd 
de huisarts van hun voorkeur. 

Overleg CZ en ZHCO 
In uw advies verzoekt u ons om bij CZ en de Zeeuwse Huisartsen coöperatie (ZHCO) aan 
te dringen en in overleg te treden over het huisartsentekort. Het probleem van een tekort 
aan huisartsen beperkt zich niet tot Vlissingen, maar is een probleem dat in heel Zeeland 
speelt. Voor een sterke campagne zoeken we daarom nadrukkelijk de samenwerking op 
provinciaal niveau. Er vindt reeds afstemming plaats met CZ en het ZHCO, op bestuurlijk 
niveau gebeurt dit in het College Zorg & Welzijn. 

Er is een provinciaal plan uitgewerkt gericht op een toekomstbestendige huisartsenzorg. Dit 
plan kent verschillende speerpunten, waaronder: 
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 Werving van huisartsen. Bijvoorbeeld door: Zeeland aantrekkelijk te maken en te 
houden, gezamenlijke wervingsaanpak die uitgaat van het voortdurend en proactief 
aantrekken van kandidaten. De campagnewebsite ‘huisarts-in-zeeland’ en de 
Walcherse vakantiedokter zijn daar voorbeelden van. 

 Organisatie van de huisartsenzorg onder de loep te nemen: ontwikkeling van 
toekomstbestendige samenwerkingsconcepten. Hierbij kan gedacht worden aan de 
omvorming van solo-praktijken naar groepspraktijken. 

Wij verwachten u zo voldoende geïnformeerd te hebben en danken u hartelijk voor het 
meedenken en uw advies. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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