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Geachte leden van de raad,  

 

Op basis van het reglement van orde heeft de fractie van GBW vragen gesteld over de 

eerstelijnszorg in Woudenberg. Hierbij ontvangt u onze antwoorden op deze vragen. 

 

1. Bestaan er in Nederland afspraken of koppelingen tussen het aantal inwoners van 

een woonplaats en het aantal beschikbare huisartsen? 

 

Antwoord:  

Ja, het ministerie van VWS stelt de zogenaamde normpraktijk vast: het aantal 

huisartsen per patiënt.  

 

2. Is er een maximaal aantal cliënten dat aan één huisarts gekoppeld kan worden? 

 

Antwoord: 

De normpraktijk is op dit moment 2095 patiënten per huisarts. 

 

3. Hoe is op dit moment de verhouding tussen het aantal inwoners van Woudenberg en 

het aantal beschikbare huisartsen? 

 

Antwoord:  

Omdat het aantal inwoners groeit, komt deze norm langzaam onder druk te staan, 

echter staat huisartsenpraktijk De Zandbloem open voor nieuwe patiënten. Zie 

beantwoording onder 7. 

 

4. Wie is er verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben en houden van voldoende 

huisartsen (eerstelijnsgezondheidszorg) ten opzichte van het aantal inwoners in 

Woudenberg? 

 

Antwoord: 

De zorgverzekeraar is hiervoor verantwoordelijk.  

 



 
  

blad 2 van 3 
 

    

5. Als er (mede) een verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente, hoe wordt deze 

verantwoordelijkheid dan opgepakt en geëffectueerd?  

Antwoord: 

Gemeenten dienen zorg te dragen voor voldoende gebouwen met een 

maatschappelijke bestemming zodat huisartsen zich (betaalbaar) kunnen blijven 

vestigen. Dit onderwerp staat op de agenda van het tweejaarlijks overleg dat de 

gemeente Woudenberg heeft met de huisartsen. 

 

6. Zijn er in Woudenberg ontwikkelingen in de toename van het aantal huisartsen 

vanwege de groei van het aantal inwoners van Woudenberg? 

 

Antwoord: 

Ja, er is behoefte aan meer huisartsen en dus ook aan meer ruimte.  

 

Huisartsenpraktijk De Zandbloem 

Er is in het bestemmingsplan ruimte geboden om ter plekke uit te breiden met een 

verdieping maar daar wordt geen gebruik van gemaakt. Daarnaast is er een 

vergunning verleend voor het plaatsen van een tijdelijke portocabin, zie de 

beantwoording onder 8. Er is gezocht naar een vervangende locatie en er zijn 

gesprekken aangegaan met de Hervormde Gemeente. Er is nu verregaande 

overeenstemming om een nieuwe huisartsenpraktijk te vestigen in het nieuw te 

bouwen Kerkelijk Centrum de Oosterpoort in de wijk Het Groene Woud.  

 

Huisartsenpraktijk De Schans 

Vanuit huisartsenpraktijk De Schans is er grote behoefte aan uitbreiding van de 

praktijkruimte. Zij hebben deze wens meerdere keren besproken met Omnia Wonen 

die eigenaar is van MFC De Schans waar de praktijk gevestigd is. Momenteel is er 

nog geen duidelijkheid of er extra praktijkruimte binnen MFC De Schans kan worden 

verkregen. 

 

7. Is bekend of alle Woudenbergers terecht kunnen bij een Woudenbergse huisarts 

(m.a.w. is het huidige aanbod huisartsen voldoende)? 

 

Antwoord: 

Vanwege de huidige praktijkgrootte is er bij huisartsenpraktijk De Schans 

momenteel een patiëntenstop om de kwaliteit van zorg en bereikbaarheid te kunnen 

waarborgen. Huisartsenpraktijk De Zandbloem is open voor nieuwe patiënten. Alle 

Woudenbergers kunnen terecht bij een Woudenbergse huisarts. De 

huisartsenpraktijk hebben maandelijks overleg en zijn in goed contact over 

bovenstaande. 

 

8. Is er voldoende praktijkruimte in Woudenberg beschikbaar voor de huisartsen op dit 

moment, en is er (extra)ruimte beschikbaar voor de eventuele toename van het 

aantal huisartsen? 

 

Antwoord: 

In aanvulling op het antwoord op vraag 6: 

 

Huisartsenpraktijk De Zandbloem 



 
  

blad 3 van 3 
 

    

Vanwege ruimtegebrek in het huidige pand van huisartsenpraktijk De Zandbloem is 

er in september 2020 een aanvraag bij de gemeente Woudenberg ingediend voor 

het plaatsen van een portocabin achter de praktijk. Na vergunningverlening is de 

portocabin begin november 2020 geplaatst en maken zij er sindsdien gebruik van. 

Dit is een tijdelijke, niet ideale oplossing voor de huisartsenpraktijk De Zandbloem. 

Zoals boven genoemd is de huisartsenpraktijk De Zandbloem reeds enkele jaren in 

overleg met de Hervormde Gemeente van Woudenberg voor nieuwbouw en 

uitbreiding van onze praktijk, om het groeiend aantal patiënten te kunnen voorzien 

van adequate huisartsenzorg.  

 

Huisartsenpraktijk De Schans 

Zoals genoemd onder punt 6 is er vanuit huisartsenpraktijk De Schans wens tot 

uitbreiding van praktijkruimte binnen MFC De Schans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drs. B. Marinussen 

Secretaris 

 

 

 

 

 

mr. Y.P. van Mastrigt 

Burgemeester 

 

 


