
Geachte leden van de Gemeenteraad Koggenland, 

 

Bijna twee jaar zijn wij, vijf bevlogen huisartsen, concreet bezig om een HOED 

(Huisartsen Onder Een Dak) te vormen om de huisartsenzorg voor nu en in de 

toekomst te waarborgen. De apotheekhoudende huisartsen hebben inmiddels hun 

apotheken overgedragen aan Apotheek de Goorn. Gesprekken met de Zorgkoepel 

West Friesland (de regio organisatie voor Westfriese huisartsen), zorgverzekeraar 

VGZ en het ziekenhuis zijn gevoerd over zorgvernieuwing, meer samenwerking en 

de regiogelden die op korte termijn daarvoor beschikbaar zullen komen. Meerdere 

gesprekken zijn gevoerd met de diverse bewindslieden van de gemeente 

Koggenland, er is een presentatie gehouden voor de Raad en voor de inwoners. Het 

wachten was op de Raadsvergadering waarin eindelijk een besluit zou worden 

genomen voor de locatie van dit project.  

 

Verbaasd en teleurgesteld waren we door de ingediende én aangenomen motie in de 

online meegekeken Raadsvergadering. Er moet nu, na anderhalf jaar wachten, 

onderzocht worden of we ons niet toch beter aan de Leet 40a kunnen vestigen? 

Waarom ineens deze locatie? Een locatie die al langere tijd in bezit is van de 

gemeente en nooit als optie genoemd is naar ons? Landbouwgrond, waar de 

Provinciale Staten nog een besluit over zouden moeten nemen en nog geen enkele 

NUTS voorziening aanwezig is? Naar de oorzaak van deze plotselinge draai in de 

Raad kunnen wij alleen maar gissen. 

 

Kiezen voor een andere locatie dan aan de Dwingel, zorgt onherroepelijk voor 

vertraging. Een jaar wordt genoemd, echter logischerwijs weet iedereen dat dit langer 

zal zijn. Tijd die er niet meer is om de huisartsenzorg voor ónze patiënten en úw 

inwoners in de lucht te houden.  

 

Het zal u niet ontgaan zijn: er is een landelijk huisartsentekort. De rek is eruit bij de 

huisartsen, doordat steeds meer taken op ons bordje worden gelegd. Er is vergrijzing 

van de bevolking. Een van de praktijken zit nu in een tijdelijke portacabin in Berkhout 

in afwachting van de HOED. Drie huisartsen (Ursem en Avenhorn) willen over niet al 

te lange tijd met pensioen en zullen niet jaren langer doorwerken, zoals de voormalig 

huisartsen uit De Goorn en Berkhout, omdat er geen opvolger te vinden is. Als dit 

proces tot HOED-vorming vertraagt, is er straks een groot probleem, want huisartsen 

willen geen solist meer zijn. Misschien is er in 2025 dan alleen nog een online dokter 

te krijgen, zoals in praktijken in Amsterdam… dát is pas een echte verschraling van 

de zorg! 

 

De locatie aan de Dwingel is voorgesteld door de gemeente en hebben wij altijd als 

de  perfecte locatie gezien: 

 Alle zorgverleners dicht bij elkaar: huisartsen, paramedici, het diagnostisch 

centrum, specialisten van het ziekenhuis en de gemeente 

 Van oudsher hebben alle praktijken ook patiënten in de kern de 

Goorn/Avenhorn. GZC de Goorn heeft de noodklok geluid dat zij een 

patiëntenstop in moesten voeren: alleen door samenwerking kunnen we 



ervoor zorgen dat alle patiënten, die zich vestigen in (Wester)Koggenland nu 

en in de toekomst een huisarts hebben  

 Voor een apotheek is het noodzakelijk dicht bij de huisartsen te zitten voor 

de beste kwaliteit en service. Patiënten komen direct na hun bezoek aan de 
arts naar de apotheek. De meeste patiënten combineren echter een bezoek 
aan de apotheek met het doen van hun boodschappen in het dorp. Een locatie 
buiten het winkelgebied is daarom voor een apotheek ongewenst. 

 De combinatie met apotheek, kinderdagverblijf en seniorenwoningen én met 

de bestaande voorzieningen in de nabijheid (GZC De Goorn, zwembad en 

gymzaal) geeft mogelijkheden tot efficiënte benutting van de parkeerplekken.  

 

De Leet 40a is een prachtlocatie voor woonvoorzieningen voor dementerenden: 

mensen die juist géén gebruik meer zullen maken van voorzieningen zoals winkels, 

maar het beste gedijen in een natuurlijke omgeving, waar ze de ruimte hebben om 

buiten te kunnen rommelen. Denk aan de succesformule van WarmThuis, die 

binnenkort zijn derde locatie gaat openen in Grosthuizen en een enorme wachtlijst 

heeft.  

 

Wij hopen van harte dat de motie ingetrokken wordt en we door kunnen gaan met dit 

mooie maar met name essentiële project om de huisartsenzorg te behouden voor 

onze patiënten. 

 

Uiteraard staan wij ALTIJD open voor overleg, zoals we al eerder mondeling én in 

brieven aan de Raad hebben aangegeven. 

 

Vriendelijke groet, 

 

P. Coppes, huisarts Avenhorn 

A. Luchinger, huisarts Berkhout 

B. van Oostendorp en D. van Oostendorp- van Weegen, huisartsen Ursem 

C. Wijmans, huisarts Spierdijk 

 

E. de Vries, apotheker, namens Apotheek de Goorn 

 

 

 

 

 
 


