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Betreft locatie en realisatie van de HOED (Huisartsen Onder Een Dak) 

 

Aan de Griffier, de raadsleden, college van B en W van de gemeente Koggenland,  

 

Geschrokken zijn wij van de mededeling dat wij mogelijk pas gehoord kunnen worden in de tweede 

week van mei. We vrezen dat de uiteindelijke besluitvorming dan weer over de zomer heen 

getrokken wordt.  

Wij hebben haast. We zijn al ruim 2 jaar bezig met het oprichten van een HOED. Het verbaast ons 

zeer dat onze mening, als betrokken huisartsen, niet is gehoord voordat de “motie de Leet” is 

ingediend. Het komt op ons over dat u beslist over waar wij komen te zitten en wijzelf geen stem 

hebben. Voor ons is de Leet geen optie. Het water staat ons tot aan de lippen en we vermoeden dat 

u niet (genoeg) in de gaten heeft hoe belangrijk het is dat er snel een gebouw komt voor de HOED en 

de apotheek.  

Er verschijnen artikelen in de krant en in de landelijke media (we voegen er een aantal als bijlage toe) 

over de problemen waar wij als huisartsen mee moet dealen: een huisartsentekort, overdracht van 

taken van de 2e naar de 1e lijn, tekort aan ondersteunend personeel en thuiszorgmedewerkers, te 

krappe behuizing, geen animo onder nieuwe huisartsen om alleen in een kleine dorpspraktijk te 

werken, de groeiende groep aan (kwetsbare) ouderen, de vluchtelingen. Kortom: de zorg kraakt aan 

alle kanten!  

We hebben haast. Over 1.5 jaar loopt het contract van de portakabin in Berkhout af. Over 3-4 jaar 

zullen de huisartsen uit Ursem en Avenhorn met pensioen gaan. Om huisartsen te behouden en 

goede opvolgers te vinden is het essentieel dat er uitzicht is op een HOED. Bij voorkeur werken de 

vertrekkende huisartsen en de opvolgers nog enige tijd samen in de HOED om de overdracht zo goed 

mogelijk te laten verlopen.  

We hebben haast. Bij de zorgverzekering ligt een aanvraag voor het opstarten van 1,5 lijns-zorg in 

West Friesland middels regiogelden. Dit betekent dat mensen dicht bij huis door specialisten gezien 

kunnen worden en niet naar het ziekenhuis hoeven. De nieuwe HOED is door VGZ als een van de drie 

locaties in West Friesland aangewezen. Wij zien dit als grote kans om de zorg niet alleen te 

waarborgen, maar ook te kunnen upgraden. Als er geen zicht is op de opening van de HOED over 

anderhalf- twee jaar, gaat het ziekenhuis met een ander centrum in zee. Dit zou een gemiste kans 

zijn voor de gemeente en de Koggenlanders.  

Onze angst is dat we over een paar jaar geen goede huisartsenzorg meer hebben in Koggenland. 

Die angst is reëel: in Den Helder en enkele kleinere plaatsen in Noord Holland Noord konden geen 

opvolgers gevonden worden. Een commerciële partij runt nu die praktijken, waarbij de meeste zorg 

digitaal gaat, er niet meer alle dagen een huisarts fysiek aanwezig is en zelfs ook niet altijd een 

doktersassistente de telefoon beantwoordt. Stelt u zich eens voor: wat betekent dit voor de 

chronische zorg, voor de ouderen, voor ernstig zieke mensen, voor de acute zorg, de zorg aan het 



einde van het leven, wat betekent dit voor alle mensen waar ook u verantwoordelijkheid voor 

draagt? 

De HOED aan de Dwingel is noodzakelijk om de goede huisartsenzorg in Koggenland te behouden. 

Omdat dáár goed samengewerkt kan worden met alle huisartsen, met de apotheek, het ziekenhuis 

en de gemeente. Omdat een gebouw op díe plek op korte termijn te realiseren is. Er zijn voldoende 

parkeerplekken in de omgeving aanwezig en op het terrein zelf mogelijk. Ons inziens zal de HOED 

geen onoverkomelijke bezwaren opleveren voor de verkeersdrukte, aangezien bezoek aan het 

centrum gedurende de gehele dag verspreid mondjesmaat zal plaatsvinden.  

Wij hebben eerder uitgebreid onze zienswijze toegelicht aan de Raad via een digitale vergadering. 

Ook hebben wij een brief met een hartenkreet geschreven aan de Raad, nadat “motie de Leet” met 

meerderheid van stemmen aangenomen was. Wij realiseren ons dat er veel problemen op uw bord 

liggen (de woningnood, de jeugdzorg, de vluchtelingen). Toch vragen we het u nu weer met klem: 

help ons om de huisartsenzorg te behouden voor onze patiënten en uw inwoners. Alstublieft, help 

ons snel, anders kan het zomaar ineens te laat zijn.  

 

De huisartsen Annemarie Lüchinger, Corinna Wijmans, Peter Coppes, Bart en Danielle van 

Oostendorp en van Oostendorp-van Weegen 

Apothekers van Apotheek De Goorn 

 

Kijk voor meer informatie naar de volgende artikelen:  

Help! De dokter verdwijnt – De Groene Amsterdammer 

Help de huisarts verzuipt - Help de huisarts verzuipt! 

https://huisartsvandaag.nl/door-het-huisartsentekort-moeten-patienten-soms-een-uur-rijden-voor-

een-bezoek-aan-een-huisarts/ 

https://huisartsvandaag.nl/huisartsenpraktijken-in-west-friesland-in-de-knel-door-

huisvestingsproblemen/ 

Antwoorden op Kamervragen over het artikel Huisarts mist ruimte voor uitbreiding | Kamerstuk | 

Rijksoverheid.nl 

Huisartsen voelen zich speelbal van de politiek, Noord Hollands dagblad, dec 2021 

Flink worstelen met ruimtenood praktijk,  Noord Hollands Dagblad, maart 2022  

 

En zo zijn er nog velen…. 

 

https://www.groene.nl/artikel/help-de-dokter-verdwijnt?msclkid=e8491d30b4f411ec90a85876c487b68b
https://www.helpdehuisartsverzuipt.nl/?msclkid=04f2e198b4f511ec905c4acd09d11a14
https://huisartsvandaag.nl/door-het-huisartsentekort-moeten-patienten-soms-een-uur-rijden-voor-een-bezoek-aan-een-huisarts/
https://huisartsvandaag.nl/door-het-huisartsentekort-moeten-patienten-soms-een-uur-rijden-voor-een-bezoek-aan-een-huisarts/
https://huisartsvandaag.nl/huisartsenpraktijken-in-west-friesland-in-de-knel-door-huisvestingsproblemen/
https://huisartsvandaag.nl/huisartsenpraktijken-in-west-friesland-in-de-knel-door-huisvestingsproblemen/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/21/antwoorden-op-kamervragen-over-het-artikel-huisarts-mist-ruimte-voor-uitbreiding?msclkid=5f8025f8b4f511eca874ec7f8a51f0c4
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/21/antwoorden-op-kamervragen-over-het-artikel-huisarts-mist-ruimte-voor-uitbreiding?msclkid=5f8025f8b4f511eca874ec7f8a51f0c4

