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Huisartsen in spanning
over medische centra
Arend van Wijngaarden

over me

Onderzoekster Wilma Wolf van de
Hanzehogeschool Groningen
brengt de plannen voor nieuwe me-
dische centra in de Eemsdelta in
kaart. ,,Het is spannend voor de be-
roepsgroep van huisartsen’’, merkt
Wolf. ,,Ze zitten op een kantelpunt.
Een deel werkt nog als solo-huisarts
in een dorpspraktijk. Maar er wordt
steeds meer van ze verwacht dat ze
in grotere anderhalvelijnscentra zit-
ten en nauw samenwerken met fy-
siotherapeuten, apotheek, verpleeg-
kundigen en specialisten. Daardoor
moeten ze bedrijfsmatiger gaan wer-
ken.’’

In de Eemsdelta gaan de ontwik-
kelingen die in het hele Noorden
spelen een beetje harder. Overal op
het platteland krimpt de bevolking,
maar in de regio rond Delfzijl gaat
die krimp het hardst van heel Neder-
land. Overal komen – naar verhou-
ding – meer hulpbehoevende oude-
ren. Overal willen zorgverzekeraars
dat ziekenhuiszorg dichter in de
buurt van patiënten plaatsvindt.
Maar nergens stijgt het aantal oude-
ren zo snel als rond Delfzijl en het
ziekenhuis gaat zelfs helemaal dicht,
als de nieuwbouw in Scheemda af is.

,,Dat brengt enorm veel onrust
met zich mee’’, heeft Wolf inmiddels
ontdekt in haar onderzoek. Als on-
derzoeker van het Kenniscentrum
NoorderRuimte vanuit de opleiding

GRONINGEN/DELFZIJL Van huisart-
sen wordt veel verwacht in deze tijd
waarin ouderen langer thuis moe-
ten blijven en ziekenhuizen meer
zorg moeten onderbrengen in
plaatselijke medische centra.

Vastgoed & Makelaardij zoekt ze
huisartsen die hun plannen willen
delen. ,,Ik wil weten hoe huisartsen
zich voorbereiden op die grotere an-
derhalvelijnscentra. Maar dat valt
niet mee.’’

Het idee van die anderhalvelijns-
centra is dat er rond een groep huis-
artsen allerlei andere medische pro-
fessionals komen en dat daar zorg
wordt gegeven die voorheen in het
ziekenhuis gebeurde. De huisarts
werkt dan samen met fysiotherapie,
wijkverpleging, psychologische
zorg, apotheek en medisch specialis-
ten.

Maar wie neemt daarbij het initia-
tief en nog belangrijker: wie gaat dat
betalen? Er zijn nogal wat belangen.
,,Gemeenten zijn bezig scholen, kan-
toren en wijkcentra af te stoten’’,
weet Wolf. ,,Tegelijk zitten de oude-
renzorg en woningcorporaties met

verouderde verzorgingshuizen. Ook
de psychiatrische instellingen en ge-
handicaptenzorg hebben gebouwen.
En overal is de lijn: medische zorg
wordt vergoed door de zorgverzeke-
raar, begeleiding en verzorging
wordt een zaak van de gemeente en
het wonen moeten mensen zelf be-
talen. ,,De huisartsen zitten dus mid-
den in dat krachtenveld. De verzeke-
raar zegt wel dat de zorg meer naar
hen toe moet, maar ze zijn daar lang
niet overal klaar voor.’’

De zorgbijeenkomst voor inwoners
van Delfzijl en omgeving die van-
avond wordt gehouden, is vanwege
de grote belangstelling verplaatst
van theater De Molenberg naar de
Evenementenhal.
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