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Secretariaat: 
Gemeente Vlissingen 
t.a.v. de Wmo-adviesraad Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV Vlissingen 
wmoadviesraad@vlissingen.nl 

Vlissingen, 13-12-2019 

College Burgemeester en Wethouders Vlissingen 

Postbus 3000 

4380 GV Vlissingen 

Ons kenmerk: 19-15 Uw kenmerk: 

Bijlagen(n): 

Onderwerp: Ongevraagd advies inzake onvoldoende beschikbaarheid van 
praktijkhoudende huisartsen binnen de gemeente Vlissingen. 

Geacht college, 

Het is algemeen bekend dat in bepaalde streken in Nederland er een 
schaarste is aan beschikbare praktijkhoudende huisartsen. 

Dat geldt zeker ook voor Zeeland. 

Onze raad ontvangt echter in toenemende mate signalen dat nieuw 
ingeschreven inwoners van onze gemeente, wat ze ook proberen, moeilijk 
binnen onze gemeente kunnen worden ingeschreven voor de 
huisartsenzorg. 

De huisartsen zijn naast eerste lijn zorg, voor iedereen nodig omdat deze 
poortwachter ook bepalend is voor medicatie voorschrijvingen en of 
doorverwijzingen naar de 2e lijn zorg. Daarnaast hebben huisartsen ook 
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een taak betreffende preventie voor zorg in de gemeente Vlissingen. Als 
zij deze taak niet kunnen vervullen door het tekort aan huisartsen, dan 
komt er meer zorg naar de gemeente toe. 

Tevens willen wij u erop attenderen dat er nog een paar praktijk 
houdendehuisartsen binnen de gemeente Vlissingen zijn, die binnen een 
jaar met pensioen gaan en waarvoor nog geen vervanging in beeld is. 
Daardoor wordt het probleem alleen nog maar groter. 

Wij verzoeken u om bij CZ (De eerst aangesprokene van huisartsenzorg 
als grootste verzekeraar in onze regio) en ZHCO (huisartsen coöperatie en 
o.a. actief om te ondersteunen met het zoeken van praktijkhouders) aan 
te dringen en in overleg te treden om tot een zo snel mogelijke adequate 
oplossing te komen van deze ernstige lacune op het gebied van eerstelijns 
huisartsenzorg voor onze inwoners binnen de gemeente Vlissingen. 

Als laatste willen wij u verzoeken, bij de huisartsen die wel een praktijk 
voeren, er als gemeente op aan te dringen dat zij ervoor zorgdragen dat 
deze praktijken voor iedereen te bezoeken zijn, dus voor iedereen 
toegankelijk zijn. Wij ontvangen signalen dat een aantal praktijken niet 
algemeen toegankelijk zijn voor iedereen. 

In afwachting van u reactie, 

Hoogachtend, 

Namens de Wmo-adviesraad Vlissingen, 

Dhr. A. I. Klaver.  Mevr. I.D. de Bree – van der Willigen 

Voorzitter Secretaris 
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