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Schouwen-Duiveland over dertig jaar? Huisartsen, ziekenhuis en 
gemeente werken dan nauw samen. Dit is te danken aan de regis-
serende functie van de gemeente, althans zo voorzie ik het.
Gemeenten hebben tegen die tijd nieuwe taken op hun bordje 
 gekregen. Ook taken die een meer medisch karakter hebben. 
Denk bijvoorbeeld aan verpleging en verzorging, maar mogelijk 
ook aan de ggz. Mede om die reden zien gemeenten en huis-
artsen elkaar straks echt als samenwerkingspartners. Men kent 
elkaar door en door. Ook persoonlijk. Men weet precies wie wat 
te bieden heeft. Gemeenten trekken financiële middelen uit om 
het zorgaanbod in huisartsenpraktijken te versterken en zo voor-
zieningen in de buurt te houden.

Meer taken POH’s
Een niet onbelangrijk deel van de vragen die in 2019 nog bij de 
huisarts komen, wordt na het eerste consult direct doorgeleid 
naar POH’s. Zij worden gefinancierd door zorgverzekeraar/zorg-
kantoor en gemeente, waar niet-medische, meer sociale hulpvra-
gen worden afgehandeld. Op het gebied van ggz, waar gemeenten 
straks ook meer taken hebben gekregen, is er een soortgelijke 
samenwerking.
De ziekenhuiszorg haakt aan bij deze samenwerking. In Schouwen- 
Duiveland bijvoorbeeld is er over dertig jaar nog steeds een po-
likliniek, maar die werkt nauwer samen met de huisartsen dan nu. 
Moeilijke casussen worden in een veel eerder stadium besproken. 
Na een aantal pilots te hebben gedraaid, handelen huisartsen zelf 
meer complexere zorgvragen af. Doordat de huisartsen qua huis-
vesting meer gecentraliseerd zijn en de ‘sociale vragen’ meer wor-
den afgevangen, is er ook meer specialisatie mogelijk.

Digitaal afhandelen
eHealth speelt straks een belangrijke rol. Ouderen zijn digitaal 
vaardiger. Nieuwe technieken en mogelijkheden hebben hun in-
trede gedaan in 2049. Voor zowel de huisarts, de POH’s als het 

gemeentelijk loket kan veel digitaal worden afgehandeld, in toene-
mende mate via live-verbindingen tussen hulpvrager en -verlener. 
In 2049 is de ziekenhuiszorg hier ook al een tijd bij aangehaakt.

Huisartsenbestaan aantrekkelijk
Hoewel de beschikbaarheid van huisartsen op het platteland in 
2019 zorgen baart, zal te zijner tijd blijken dat dit behapbaar is. 
Het werk is straks interessanter geworden doordat de minder 
complexe zaken anders georganiseerd zijn. De huisarts is dan de 
spil in een zorgnetwerk waarop hij kan vertrouwen. Het huisarts-
bestaan op het platteland blijft daardoor aantrekkelijk. 
Het aantal huisartsen is over dertig jaar licht gedaald, maar nog 
afdoende, omdat de bevolking is gekrompen is en de huisartsen 
qua huisvesting zijn gecentraliseerd. Voor ouderen in de kernen 
zonder huisarts is per kern een spreekuur ingericht voor een huis-
arts en POH’s.

Geen winstmaximalisatie
Huisartsen, ziekenhuis en gemeente werken in 2049 zoals gezegd 
heel nauw samen. De gemeente heeft daarin het initiatief geno-
men. Natuurlijk is dit voorafgegaan door een discussie over geld, 
maar alle partijen hebben ingezien dat ze een maatschappelijk be-
lang dienen en niet naar winstmaximalisatie moeten streven. Toen 
die hobbel was genomen, bleken er veel kansen te zijn om elkaar 
te versterken. Hieruit is een sterke samenwerking gegroeid met 
veel potentie. Een voortdurend punt van aandacht is wel, dat de 
meeste huisartsen nog het liefst zelfstandig ondernemer zouden 
zijn. De gemeente probeert dit ook zoveel mogelijk te faciliteren, 
maar de bestaande samenwerking vraagt ook van huisartsen an-
dere vaardigheden. Inderdaad: samenwerken.

Cees van den Bos
Wethouder Schouwen-Duiveland, onder meer portefeuillehouder Sociaal 
domein

Gemeenten en huisartsen gaan zich ontwikkelen tot natuurlijke samenwerkingspartners. In 
landelijke gebieden bijvoorbeeld zal gemeentelijke financiering het zorgaanbod in huisart-
senpraktijken versterken en zo voorzieningen in de buurt houden. Dat verwacht Cees van 
den Bos, wethouder in de gemeente Schouwen-Duiveland. Op verzoek van De Eerstelijns 
blikt hij vooruit naar 2049.

De huisartsenzorg in een plattelandsgemeente in 2049

Uitdagingen
Een grote plattelandsgemeente met uitdagingen op het vlak van 
goede medische zorg. Zo kenschetst wethouder Cees van den 
Bos Schouwen-Duiveland. Waarom? Vanwege deze feiten: 
•  Bijna 34.000 inwoners.
•  Zeven kernen.
•  Groot landareaal.
•  Eén polikliniek, in Zierikzee.

•   In Zierikzee staat ook het Medisch Centrum Borrendamme. 
Hier zijn gevestigd: de vier huisartsenpraktijken van Zierik-
zee, een apotheek, de Huisartsenpost Schouwen-Duiveland 
en huisartsenlaboratorium SHL.

•  Acht huisartsenpraktijken, vooral in de grotere kernen.
•  De dichtstbijzijnde ziekenhuizen, in Goes en Dirksland, zijn 

circa dertig kilometer verderop.
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