
 

 

 

OP 1 JULI ZIJN DE WOERDENSE HUISARTSENPRAKTIJKEN GESLOTEN. HIERONDER LEEST U 

WAAROM. 

Het is u de afgelopen tijd mogelijk opgevallen dat de wachttijden bij uw huisarts en de 

huisartsenpost aanzienlijk langer zijn dan u gewend bent. Of u heeft in de krant of op televisie een 

reportage gezien over de drukte bij de huisartsen of de moeite die mensen hebben om een huisarts 

te vinden. Het is geen toeval dat dit gebeurt, want het gaat niet goed in de huisartsenzorg. 

Dat heeft meerdere oorzaken. Aan sommige van die oorzaken kan niemand iets doen, maar een 

verrassend groot deel is het gevolg van keuzes. Niet keuzes die wij als huisartsen maken, maar 

keuzes die worden gemaakt door de politiek en de zorgverzekeraars.  

Keuzes die weliswaar geld besparen, maar die er ook voor zorgen dat het steeds moeilijker wordt 

voor zorgverleners om te doen waarvoor ze zijn: zorg verlenen. Omdat ze te veel tijd kwijt zijn aan 

administratie of omdat ze niet met elkaar mogen samenwerken van de mededingingswet of omdat 

hulpmiddelen alleen nog vergoed worden als ze met ingewikkelde formulieren via de postorder 

worden besteld. 

Keuzes die duidelijk maken dat de menselijke maat niet belangrijk meer is. 

Keuzes waardoor steeds minder jonge huisartsen zich op een vaste plek willen vestigen, waardoor 

het op steeds meer plekken gebeurt dat er helemaal geen vaste huisarts meer is. 

Dat is voor ons als huisartsen, assistentes en praktijkondersteuners erg vervelend, want het wordt 

steeds drukker, onwerkbaarder en frustrerender om in de zorg te werken. 

Maar voor u, de patiënt, is het nog veel erger. Want u kunt er nu, en zeker in de toekomst, niet meer 

vanuit gaan dat u een huisarts heeft die u kent en die u laagdrempelig kan bereiken. En daar heeft u 

wel recht op! 

Dit is de reden dat we in de week van 27 juni t/m 1 juli actievoeren. Om de politiek en de 

verzekeraars ervan te overtuigen dat er ándere keuzes gemaakt moeten worden. 

Keuzes waardoor de menselijke maat in de zorg terugkeert. 

Keuzes waardoor het weer aantrekkelijker wordt voor huisartsen om op een vaste plek te gaan 

werken. 

Keuzes waardoor zorgverleners minder tijd kwijt zijn aan administratie, maar juist weer meer tijd 

voor de patiënt hebben. 

U kunt ons als huisartsen helpen om u weer écht te kunnen zien, horen en helpen. Moet u lang 

wachten tot u geholpen kan worden bij de huisarts of de huisartsenpost? Bewaar dan uw boosheid, 

verdriet en wanhoop voor daar waar die hoort: bel uw zorgverzekeraar en spreek hen hier op aan. 

Óf kom op vrijdagmiddag 1 juli samen met alle huisartsen in Nederland actievoeren op het Malieveld 

in Den Haag. En laat zien wat wij allang weten: u bent geen nummer, maar een mens. 


