Aan het College van B&W en de leden van de Commissie Samenleving (en overige belanghebbenden)
Tijdens de Commissie Samenleving d.d. 8 mei 2017 is mij gevraagd om namens de Commissie in
overleg te treden met de vertegenwoordiger van de huisartsen in Brielle om te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om te komen tot een HAP op Voorne. Hiertoe was een afspraak gepland op 19
juni jl. waarvan u onderstaand het verslag ontvangt.

Verslag van het HAP-overleg met Dr. A. van den Hurk, vertegenwoordiger van de Brielse huisartsen
Datum:
Locatie:

19 juni 2017
Medisch Centrum Brielle

Doel van het overleg:
Inventariseren huidige stand van zaken m.b.t. beschikbaarheid en bereikbaarheid huisartsen in de
avonduren en weekenden en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor verbetering.
Overwegende dat:
De HAP in Hellevoetsluis is gesloten (deze voorzag alleen in medische hulp door de week tot 23.00
uur ’s-avonds);
Alle inwoners en recreanten op Voorne genoodzaakt zijn voor medische hulp in de avond, nacht en
weekenden naar de HAP in Spijkenisse te gaan;
Er in die uren geen directe achtervang is van een in de buurt liggend ziekenhuis;
Ambulances hierdoor genoodzaakt zijn patiënten naar Rotterdam of Dirksland te vervoeren,
waardoor de aanrijdtijden voor incidenten op Voorne in het gedrang kunnen komen;
Een uitstekend uitgerust medisch centrum in Brielle slechts 5 x 9 uur per week in gebruik is;
Patiënten onvoldoende in staat blijken de urgentie van hun medisch probleem in te schatten of
misbruik lijken te maken van de dienstverlening in de avond en de weekenden, waardoor meerdere
patiënten gebruik maken van de HAP in Spijkenisse dan noodzakelijk;
De HAP in Spijkenisse structureel wordt bemenst door 3 dienstdoende artsen, waardoor de kwaliteit
van de hulpverlening aanzienlijk is verbeterd;
Een wachttijd van maximaal 3 uur voor reguliere patiënten binnen de regels van de medische zorg
vallen;
De openingstijden van het Medisch Centrum Brielle zullen worden verruimd naar 7.30 uur in de
ochtend ipv 8.00 uur;
De beschikbare artsen alles doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om de beste zorg te verlenen;
De huidige personele bezetting onvoldoende is om uit te breiden met nog een HAP;
Tarieven voor vervangende artsen relatief veel hoger zijn waardoor het financieel niet verantwoord
is om daar meer gebruik van te maken;
De communicatie rondom de mogelijkheden en de onmogelijkheden patiënten onvoldoende bereikt;
Er een app is die het voor een ieder duidelijk kan maken of een situatie dringend is om naar de HAP
te gaan: www.moetiknaardedokter.nl Deze app is gratis te downloaden;
Aanbevolen wordt om gebruik te maken van www.thuisarts.nl, een site die betrouwbare informatie
geeft.
Samenvattend:
Bovenstaande is een weergave van het gesprek met dr. Van den Hurk. Hieruit blijkt dat de zaken vele
malen genuanceerder liggen dan willekeurig vaak wordt aangenomen. Er is zeker geen sprake van
onwil bij de artsen, maar e.e.a. is terug te leiden op een 3-tal kernzaken, nl:





Personele bezetting (de praktijken zijn zwaar belast, zeker in de zomermaanden en zeker in
Westvoorne en Hellevoetsluis)
Financiële middelen om vervanging in te kunnen schakelen
Het ontbreken van een 24/7 dienstdoend ziekenhuis in de regio, zeker nu ook het Vlietland
Ziekenhuis afdelingen sluit

De voorkeur van de artsen zou liggen bij een HAP midden op Voorne, zodat deze vanuit alle drie de
gemeenten goed bereikbaar zou zijn, echter, de grootste zorg zit bij de ziekenhuis achtervang. Hier
zouden de Raden en de Colleges zich sterker voor moeten maken, eventueel samen met Putten. Dat
zou de patiëntenzorg in alle opzichten ten goede komen, evenals de aanrijdtijden van de
ambulances. Een extra zorg is de toegankelijkheid en bereikbaarheid van Voorne bij calamiteiten,
wanneer er meerdere infraprojecten gelijktijdig op en rond Voorne zich afspelen. In dergelijke
situaties vinden de artsen het wenselijk tijdig geïnformeerd te worden over de infrastructurele
ontwikkelingen, zodat zij daarop in kunnen spelen.
Voorstel:
De Gemeente Brielle, evenals Westvoorne en Hellevoetsluis, zou in haar communicatie op de
website goed kunnen communiceren wat de mogelijkheden zijn voor medische hulp, waaronder een
link naar de app en de website hierboven genoemd;
De Raden van Voorne stellen gezamenlijk een motie op voor het laten onderzoeken van de
mogelijkheden om een regionaal ziekenhuis 24/7 functioneel te krijgen;
Het college overlegt met de huisartsen wanneer de bereikbaarheid van de HAP in Spijkenisse
afneemt door infrastructurele projecten of anderszins;
Afspraken maken in de commissie samenleving voor een vervolg.
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