
 

 

MEMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte raadsleden, 

 

Tijdens de vergadering van 26 april jl. heeft u het amendement RV Doelgroepen / invulling 

stedebouwkundigplan locatie Dwingel (Jozefschool) aangenomen. Hierin besluit u om onderzoek 

te laten doen naar de huisvestingsbehoefte van de verschillende zorgverleners inclusief het 

Dijklanderziekenhuis. 

 

We hebben dit onderzoek vertaald in een aantal vragen die we hebben gesteld aan de 

huisartsen, de heer Frequin, bestuurder van de Zorgkoepel West-Friesland en aan mevrouw De 

Vries, apotheker. In de bijgevoegde notitie vindt u de antwoorden op de gestelde vragen. 

Hiermee hopen wij voldoende invulling te hebben gegeven aan het onderzoek.  

 

Naast de notitie nog paar aanvullingen: 

Voor een gemiddelde huisartsenpraktijk is 140 m2 nodig. In de HOED is rekening gehouden met 

650 m2 voor de vier huisartsen, waardoor er dus extra mogelijkheid is voor uitbreiding in de 

toekomst of aanvullende zorg. Ook binnen de 600m2 voor het Dijklanderziekenhuis is uitbreiding 

van zorgtaken voorzien. Op dit moment zou namelijk met 200m2 kunnen worden volstaan, maar 

naar verwachting neemt dit de komende jaren strekt toe.  

 

In de verschillende huisartsenpraktijken in de gemeente Koggenland zijn diverse 

praktijkondersteuners (POH’ers) werkzaam. Denk hierbij onder meer aan een POH’er somatiek, 

POH’er ouderenzorg en POH’er jeugd GGZ.  Zo kan een POH’er veelal zelf ‘eenvoudige’ korte 

hulp aanbieden waardoor mogelijk zwaardere hulp kan worden voorkomen.  

Deze POH’er kan hierdoor de samenwerking tussen de huisartsen en het Zorgteam bevorderen. 

De laagdrempeligheid en toegankelijkheid van de POH’er wordt door inwoners veelal als prettig 

ervaren. 

 

Welke type POH’er en het aantal uren dat zij werkzaam zijn, zijn divers en versnipperd over de 

dorpen waar de huisartsenpraktijken gevestigd zijn.  

 

Als er op één plek aan de Dwingel huisartsenzorg gevestigd is, betekent dit voor de 

praktijkondersteuners dat zij op één centrale plek aan de Dwingel voor zowel het 

gezondheidscentrum De Goorn als voor de HOED hun werkzaamheden kunnen verrichten. Dit is 

een belangrijke meerwaarde voor zowel de huisartsen, de POH’ er en de gemeente.   

 

Mocht u vragen hebben of een toelichting willen op de notitie dan kunt u hiervoor contact 

opnemen met Daniëlle van Oostendorp namens de huisartsen, telefoonnummer 072-5021401, 

d.vanoostendorp@gmail.com. 
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