Van: Koen Verhart Koen@huisartsdegoorn.nl
Aan: griffie@koggenland.nl
Betreft: aankondiging patiëntenstop Huisartsenpraktijk De Goorn
Geacht raadslid gemeente Koggenland,
In maart van dit jaar stelden wij u op de hoogte van het (voorziene) capaciteitsprobleem bij
Huisartsenpraktijk De Goorn én de oplossing daarvoor. De memo treft u ten overvloede nogmaals
aan.
Patiëntenstop
Op basis van de patiëntengroei redt onze huisartsenpraktijk het helaas niet langer meer. Volgende
maand zal een patiëntenstop moeten worden ingevoerd en kunnen mensen uit De Goorn niet meer
bij de praktijk in hun dorp terecht. De collega huisartsen binnen Koggenland geven aan wel iets over
te kunnen nemen, maar dat is voorlopig nog zeer beperkt omdat zij op korte termijn ook niet veel
extra capaciteit kunnen creëren.
Dit vinden wij verschrikkelijk. Inwoners moeten terecht kunnen bij een huisarts in de buurt en daar
niet kilometers voor hoeven te reizen.
Voorzien probleem
 In 2015 hebben de gemeente en wij dit probleem al onderkend en is de praktijk feitelijk zo
ingericht dat de bibliotheek erbij kan worden betrokken.
 In 2019 werd het probleem, door de bouw van nieuwe woonwijken, snel nijpender en hebben
we het weer met de gemeente besproken. Door de Coronacrisis nam de toestroom gelukkig
tijdelijk enigszins af.
 Omdat de toestroom van patiënten doorzette, hebben we in maart 2021 met specialisten een
oplossing uitgewerkt en toegezonden. (zie bijlage)
 Tot op heden is er niets concreets mee gebeurd en nu moeten we een patiëntenstop invoeren.
Verzoek
Ik verzoek u als raadsfractie om het college te verzoeken om aan de slag te gaan met de oplossing die
wij in maart 2021 hebben aangedragen. Hopelijk kunnen we dan de periode van de patiëntenstop
beperken, alsnog de extra capaciteit creëren en op korte termijn starten met de eerste noodzakelijke
verbouwingen binnen het huidige gebouw.
Mocht u extra informatie wensen dan kunt u altijd met mij of praktijkmanager Koen Verhart (0611537627 of koen@huisartsdegoorn.nl) contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Annemieke Philipsen
Praktijkhouder Huisartsenpraktijk De Goorn
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