De antwoorden van de wethouder Sociale Domein
Op 23 september 2021 meldde ik aan de wethouder Mevr. v. Gent het ontbreken van artsen die
geacht worden aanwezig te zijn in de artsenpraktijk van Dr. Mevr. Hoogbruin.
Mevr. Dr. Hoogbruin vertrok als een dief in de nacht uit de artsenpraktijk nadat zij alles had verkocht
aan Co-Med uit Maastricht.
De beantwoording van de wethouder is niet schokkend maar wel wetenswaardig voor de patiënten
die verstoken zijn van zorg en in de ergste gevallen zijn aangewezen op 112.
Zij verklaarde dat:
1. De eerste lijnszorg is geen verantwoordelijkheid van de gemeente.
Eerstelijnszorg is zorg waar u zelf zonder verwijzing naartoe kunt gaan. Dit kan behandeling
zijn door de huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of
wijkverpleegkundige.
2. Bekend was dat de praktijk was verkocht aan Co-Med en dat de gemeente daar niets aan
kan doen.
3. Toen de 2 artsen stopte in juli 2019 is iedereen opgevangen door HKN met 8 artsen.
4. Deze zomer toen Co-Med verstek liet gaan zijn wederom artsen van HKN ingesprongen. De
wethouder heeft hier overleg over gehad.
5. De wethouder heeft de partij die hierover zeggenschap heeft, Inspectie van
Volksgezondheid, en die hebben nu actie ondernomen.
6. De wethouder verklaarde zich heel verantwoordelijk te voelen en heeft continue overleg
met betrokkenen.
7. Mijn tweede klacht over slechte communicatie naar de patiënten in het bijzonder en aan de
burgers in het algemeen is begrepen en zal hierover overleg hebben met HKN.
Ik hoop dat ook de raadsleden via hun eigen partij hun hoofdbestuur informeren over deze gang van
zaken en de onmogelijkheid om een dergelijk bedrijf aan te pakken, in het artikel op deze website
kunt u de gevolgen van immorele marktwerking in de zorg.
Dat er vanuit de partijen in deze gemeenteraad over deze gang van zaken niets wordt vernomen is
wederom opvallend.
Of dat ligt aan de aard van deze klachten die inderdaad de lokale politiek ontstijgen of omdat onze
raadsleden het te druk hebben met het raadswerk, wie zal het zeggen?
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