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Nr. BW-10-01066 

B&W --- 

Rcie M&B 15-02-2010 

 Griffie 3. B&W / Raad\1066 Elma Hulspas-Jordaan Raadsvoorstel 

Voorstel voor de vergadering van de raad van: 10-03-2010 

    

Agendanummer:Agendanummer:Agendanummer:Agendanummer: 10d 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Dokterspost 

 

Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten: Wij stellen voor te besluiten:     

aan de strategische raadsagenda toe te voegen 

 

Onderwerp 

 

Behandeling in 2010 

 
Dokterspost voor Hillegom De raad formuleert een bestuursopdracht aan het 

college op basis van de bevindingen van de 
werkgroep Dokterspost 

 

Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader:     

De huidige strategische raadsagenda 

Lokale verkiezingsprogramma’s 2006-2010 

DoelstellinDoelstellinDoelstellinDoelstelling:g:g:g:    

Verbetering te brengen in de situatie rond de dokterspost 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

Al voor het begin van deze raadsperiode kwamen er negatieve signalen uit de 

samenleving over de dokterspost (bereikbaarheid en kwaliteit).  

Diverse verkiezingsprogramma’s van in de raad vertegenwoordigde partijen noemden 

de dokterspost als aandachtspunt voor deze raadsperiode. De raad besloot daarom 

de dokterspost op de strategische raadsagenda te plaatsen. Voor de uitwerking 

daarvan is in 2009 de raadswerkgroep Dokterspost gevormd. 

 

De doelstelling van de werkgroep was inzicht te verwerven in de mogelijkheden van 

vestiging van een dokterspost in Hillegom en het verbeteren van de bereikbaarheid 

van de dokterspost in Voorhout.  

Wij hebben, als werkgroep Dokterspost, met verschillende mensen uit het veld 

gesproken en komen tot de volgende conclusies. 

 

Conclusies: 

• Negatieve signalen uit de samenleving over de kwaliteit van de dokterspost 

worden niet onderschreven door cijfers en rapportages. Dit laat onverlet dat veel 

Hillegomse inwoners persoonlijke knelpunten hebben ervaren met de 

dokterspost.  
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• De huisartsen herkennen zich niet in deze knelpunten. Zij constateren op basis 

van hun klachtenregistratie dat er geen reden is aan de kwaliteit te twijfelen, maar 

dat het met name de ‘druk op de voordeur’ is die lange wachttijden en irritaties 

bij de patiënt veroorzaken.  

• De Hillegomse huisartsen hebben gekozen voor regionale samenwerking in de 

dokterspost in Voorhout. De huisartsen hebben als zelfstandig ondernemers (CV) 

geïnvesteerd in de dokterspost in Voorhout. Er is geen draagvlak bij de huisartsen 

om deze samenwerking open te breken en een aparte post in Hillegom te 

realiseren. De gemeente kan zonder draagvlak bij de huisartsen geen dokterspost 

in Hillegom realiseren. 

• Bij de oprichting van de dokterspost was er destijds onvoldoende steun van de 

gemeente voor de realisatie van een dokterspost in Hillegom. Mogelijk speelt dit 

nog mee in de huidige opstelling van de huisartsen. 

• De zorgverzekeraar heeft aangegeven dat het niet de huisartsen zijn die de post 

fysiek bekostigen, maar de verzekeraar. Ook heeft zij aangegeven dat het een 

mogelijkheid is dat de Hillegomse huisartsen aansluiten bij de dokterspost in 

Hoofddorp.  

• De gemeente heeft geen invloed op financiering en kwaliteitseisen die aan de zorg 

worden gesteld. Dit is in handen van het ministerie van VWS en de 

zorgverzekeraar.  

• Niet iedere patiënt/cliënt weet zijn weg te vinden in de triage (eerste beoordeling 

van patiënten om de prioriteit van behandeling te bepalen). De vraag is of het 

mogelijk is de patiënt/cliënt in concrete noodsituaties te helpen bij het gesprek 

met de triagist van de dokterspost. 

• Knelpunt in de bereikbaarheid van de dokterspost in Voorhout is het taxivervoer 

(beschikbaarheid en kosten). Openbaar vervoer in de zin van bus en trein wordt 

vrijwel niet gebruikt om naar de dokterspost te komen. Buiten het feit dat de 

dokterspost slecht bereikbaar is per bus en trein zijn dit geen aantrekkelijke 

vervoermiddelen om als zieke gebruik van te maken.  

• Er is in Hillegom een groeiende vraag naar huisartsenzorg. Dit sluit aan bij de 

landelijke trend. Er is een steeds sterker wordende maatschappelijke vraag naar 

huisartsenzorg buiten kantoortijden. De huisarts wordt steeds meer als 

dienstverlener gezien waarbij klantgerichtheid en goede communicatie verwacht 

worden. Deze combinatie van factoren leidt tot een groeiende ‘druk op de 

voordeur’ bij de huisartsenpost. 

• Er lijkt een discrepantie te zitten tussen de manier waarop de huisartsen tegen de 

acute zorgverlening aankijken en de verwachtingen van de patiënt. 

• Bij ons onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden voor zorg buiten kantoortijd, 

lopen wij aan tegen het financieringssysteem van de huisartsenzorg, waarin niet-

spoedeisende zorg alleen een plaats heeft tijdens kantooruren. Het is echter wél 

mogelijk binnen de huidige financiering om een dagspreekuur in te ruilen voor 

een avondspreekuur. Dit is echter aan de huisartsen zelf. 

 

Deze conclusies overwegende, zien wij de volgende mogelijkheden voor de gemeente 

om verbetering te brengen in de situatie rond de dokterspost: 
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1. Met andere betrokken partijen bezien hoe de voorlichting aan cliënten verbeterd 

kan worden. 

2. Als gemeente de voorlichting over de dokterspost en over spoedeisende eerste 

hulp (SEH) en over de toegankelijkheid en bereikbaarheid onderbrengen bij het 

Lokaal Loket. 

3. Verbeteringen doorvoeren met betrekking tot het vervoer naar de dokterspost in 

de avond, de nacht en het weekend (bekendheid, beschikbaarheid en kosten). 

4. Bezien of er mogelijkheden zijn voor patiëntenondersteuning met betrekking tot 

de triage.  

5. De ‘druk op de voordeur’ van de dokterspost verminderen door bijvoorbeeld bij 

de huisartsen een avondspreekuur te bepleiten. 

6. Met de huisartsen de mogelijkheid onderzoeken om aan te sluiten bij de 

dokterspost in Hoofddorp. 

7. Een goede bewegwijzering naar de dokterspost realiseren. 

Deze oplossingsrichtingen kunnen in een bestuursopdracht aan het college worden 

uitgewerkt. Het college rapporteert zijn bevindingen vervolgens terug aan de raad. 

 

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

Door deze aanvulling van de strategische raadsagenda kan het voorwerk dat de 

werkgroep heeft verricht, door de volgende raad worden opgepakt. De nieuwe raad 

kan zelf bepalen hoe de bestuursopdracht aan het college wordt vormgegeven. 

 

Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:Financiële dekking:    

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. Wanneer de nieuwe raad, in vervolg 

op dit voorstel, activiteiten ontplooit kunnen daaraan wel kosten verbonden zijn. 

    

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Omdat de gesignaleerde problemen al langer bestaan en omdat de raad in deze 

periode nog een stap naar oplossingen wil zetten, is het nodig om uiterlijk 10 maart 

2010 een besluit te nemen. 

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

Wij hadden graag al een ontwerp-bestuursopdracht aan de raad voorgelegd. 

Daarvoor was de tijd echter te krap. De werkzaamheden van de werkgroep zijn zeer 

tijdrovend gebleken, mede doordat met heel weinig ambtelijke ondersteuning is 

gewerkt. Een eventuele volgende raadswerkgroep zou, voor een optimaal 

functioneren, verzekerd moeten zijn van voldoende ambtelijke ondersteuning. 

 

namens de werkgroep Dokterspost, 

drs. J.A. Ringelberg  

voorzitter 

 

_______________________________________________________________________________ 

Ter inzage gelegd 

- Lijst van gesprekspartners van de werkgroep Dokterspost 


