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From:                                 "Jeroen van der Noordaa" <vandernoordaa@seho.nl>
Date:                                 Fri, 14 Oct 2022 15:22:10 +0100
To:                                      "Griffiebureau" <griffiebureau@haarlem.nl>
Subject:                             Tav College en Raad gemeente Haarlem: Continuïteit huisartsenzorg in Haarlem 
Oost Schalkwijk onder druk

 
NB Een vergelijkbaar bericht is gestuurd naar de zorgverzekeraar Zilveren Kruis.
 
 
Geachte college en gemeenteraad van de gemeente Haarlem,
 
De huisartsen die zijn aangesloten bij de SEHO (= Samenwerkende Eerstelijn Haarlem Oost) maken zich 
zorgen over de continuïteit van de huisartsenzorg in Haarlem Oost en Schalkwijk. Zoals u weet is de 
gemeente begonnen om veel woningen bij te bouwen. Dit leidt tot een enorme toename van het aantal 
inwoners van de wijken die een huisarts zoeken. Die toename kunnen de huidige huisartspraktijken niet 
opvangen. Enkele praktijken zien nog mogelijkheden voor uitbreiding en zijn daar ook al over in gesprek 
met Zilveren Kruis en de gemeente. Maar dat zal bij lange na niet voldoende zijn voor de komende vijf 
tot tien jaar. De huidige groep praktijkhoudende huisartsen zien dan ook geen mogelijkheden om die 
groei op te vangen. Huisartsen die in de wijken een nulpraktijk zouden willen opstarten zijn van harte 
welkom. De huidige groep huisartsen voelt zich echter niet verantwoordelijk om die startende huisartsen 
te zoeken, omdat ze al hun handen vol hebben aan het in de lucht houden van de eigen praktijk. Ook de 
enorme investering die dit met zich meebrengt is geen optie voor het grootste deel van de huisartsen.

Op dit moment melden zich al veel nieuwe patiënten die niet terecht kunnen bij de bestaande 
praktijken. Deels wenden zij zich buiten kantooruren tot de huisartsenspoedpost, die zo overbelast raakt 
met reguliere en in wezen niet spoedeisende zorg. De patiënten die nu bij hun zorgverzekeraar te rade 
gaan krijgen vaak te horen dat ze zich maar als passant tot onze praktijken moeten wenden voor zorg. 
Ook dat is geen haalbare oplossing en getuigt niet van voldoende gevoel van urgentie. 
 
Kortom, dit is een noodkreet over de beschikbaarheid en toegankelijkheid van huisartsenzorg voor alle 
huidige en toekomstige inwoners van Haarlem Oost en Schalkwijk.
 
De zorgplicht en verantwoordelijkheid liggen bij de zorgverzekeraar en de gemeente. We zijn zeker 
bereid om mee te denken over structurele oplossingen, binnen de juiste kaders. 
 
 
Met vriendelijke groet,
 
Jeroen van der Noordaa
directeur
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