
Actualiteitsvraag 2 

 

Onderwerp: patiëntenstop Huisartsenpraktijk De Goorn  

 

De heer B. Krijnen stelt namens de fractie van de VVD de volgende vragen: 

 

Inleiding: 

 

Wij hebben van de huisartsenpraktijk De Goorn een schrijven met noodkreet ontvangen. De brief is 

ook opgenomen als ingekomen stuk op de LIS van vandaag.  

 

De huisartsenpraktijk schrijft dat er zich een patiëntenstop gaat voordoen vanwege de te krappe 

behuizing. Vanaf deze maand kunnen nieuwe patiënten (die naar De Goorn verhuisd zijn) zich niet 

meer inschrijven bij de huisartsenpraktijk De Goorn en zijn gedwongen zich in te schrijven bij een 

andere huisarts (als die al te vinden is) of te blijven bij de huisarts waar ze zijn ingeschreven in hun 

oude woonplaats. Met de laatste fase van de Buitenplaats nog in aanbouw is dat toch schrijnend. 

 

Vragen: 

1. Welke oplossing gaat het college bieden aan nieuwe inwoners van De Goorn die zich willen 

inschrijven bij een huisarts? 

2. Welke oplossing gaat het college bieden aan bestaande inwoners die (om welke reden dan 

ook) willen veranderen van huisarts en geconfronteerd worden met de patiëntenstop? 

 

Het college is in 2019 al geïnformeerd over dit mogelijke capaciteitsprobleem. Sinds maart 2021 heeft 

de huisartsenpraktijk zelfs mogelijke oplossingen voor dit probleem aangedragen. Nu in oktober is het 

echter zover, een patiëntenstop. De Huisartsenpraktijk De Goorn doet in zijn brief een voorstel voor 

uitbreiding van hun praktijk, dit lost het capaciteitsprobleem op en de patiëntenstop is daarmee 

opgeheven.  

3. Waarom heeft het college daar sinds maart 2021 nog niet actief op gehandeld, zodat de 

patiëntenstop voorkomen had kunnen worden? 

 

De oplossing van het betrekken van het pand van de bibliotheek is voor de gemeente ook een financiële 

meevaller. De bibliotheek kan bijvoorbeeld verhuizen naar de niet gebruikte ruimte in het 

gemeentehuis. De huisartsenpraktijk koopt het pand van de bibliotheek (van de gemeente) en kan zo 

gemakkelijk uitbreiden.  

4. Waarom is deze mogelijkheid nog niet samen met de huisartsenpraktijk uitgewerkt en als 

mogelijke oplossing voor het capaciteitsprobleem van de huisartsenpraktijk aan de raad 

voorgelegd? 

 


