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Groningen, 25 juli 2019

Betreft: Schriftelijke vragen beschikbaarheid huisartsen vakantieperiode Oost Groningen

Geacht College,

In de afgelopen periode hebben we vernomen dat de beschikbaarheid van huisartsen in 
Oost-Groningen onder druk staat. Dit jaar is het  sommige huisartsenpraktijken met moeite 
gelukt om in de zomervakantie vervangers te vinden. Voor de volgende zomer is het de 
vraag of dit gaat lukken. Verder wordt het ook bij ziekte steeds moeilijker om geschikte 
vervanging te vinden. Artsen die nu vervanger zijn, hebben aangegeven dat voor de 
volgende zomer niet meer te kunnen doen. Te meer omdat ze zelf ook al voor langere tijd 
onder grote werkdruk hun werk in hun eigen praktijk moeten doen. De continuïteit van 
huisartsenzorg in Oost Groningen kan hierdoor niet meer gewaarborgd worden.

Naar aanleiding hiervan heeft onze fractie de volgende vragen voor uw College.

In het Collegeakkoord staat dat u niet met de rug naar onze Groningse samenleving staat en
uw ogen niet sluit voor problemen in de  kwaliteit van de zorg, maar ook de
regionale spreiding en bereikbaarheid van zorg uw aandacht verdient.

1. Bent u op de hoogte van de problemen voor wat betreft de continuïteit van 
huisartsenzorg in Oost Groningen? 

2. Welke gevolgen heeft het (tijdelijk) wegvallen van huisartsenzorg in Oost Groningen 
voor de spreiding en beschikbaarheid van zorg?

3. Welke gevolgen heeft dit voor de zorginfrastructuur?
4. Wat zijn de gevolgen voor de leefbaarheid van de dorpen in deze omgeving?
5. Spelen deze problemen elders in de provincie ook?
6. Welke visie heeft het College ten aanzien van spreiding en beschikbaarheid van zorg 

in relatie tot leefbaarheid?

Uw antwoorden op de door ons gestelde vragen zien wij met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Margriet Donker-van der Vinne


