Tekort aan artsen in Hollands Kroon
Er is een groot probleem ontstaan nu blijkt dat zorgvragers die behoren tot de
praktijk van Dr. Hoogbruin nul op hun rekest krijgen
Het probleem is ontstaan toen Dr.Osinga zijn praktijk in Anna Paulowna
overdroeg aan Dr. Hoogbruin. Deze verkocht deze praktijk na korte tijd door
aan CO-MED, deze in Maastricht gevestigde onderneming, die op de website
www. Co-med.nl haar doelstelling als volgt weergeeft:
“ Wij zorgen dat de huisarts weer huisarts kan zijn, dit is wat Co-Med doet.
CO-Med BV verbetert het werkplezier van de praktijk houdende huisarts. CoMed doet dat door de huisarts te ontlasten bij zijn of haar bedrijfsvoering,
zodat de huisarts zich volledig kan richten op de kern van zijn/haar vak;
huisartsenzorg.”
Nu blijkt dat deze doelstelling faalt omdat er domweg niet voldoende artsen
beschikbaar lijken te zijn om deze patiëntengroep van dienst te zijn.
Patiënten die bellen met medische klachten worden door de assistent duidelijk
gemaakt dat wegens ziekte geen arts beschikbaar is, of er wordt gewoon niet
opgenomen. Laatste nieuws hierover is dat één arts beschikbaar is op
donderdag en vrijdag.
Het vreemde is ook dat de laatste praktijkhouder (Dr. Hoogbruin) in alle
bescheiden en receptuur wordt vermeld als huisarts. Dit terwijl zij met stille
trom is vertrokken na overgave aan CO-MED.
Ik heb dat zelf vastgesteld nu ik in behandeling ben in het NWZ in Den Helder.
De vraag is nu of de zorgverzekering door CO-MED is betrokken in de deal bij
overname van de praktijk.
Wethouder v. Gent heeft mij laten weten dat er hard wordt gewerkt door haar
en de Inspectie voor de Volksgezondheid heeft geïnformeerd. Ze merkt ook op
dat de eerste lijns zorg niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente
valt maar zich wel heel verantwoordelijk acht en in continue overleg is.
De wethouder dringend verzocht via de lokale media de mensen te informeren
over de stand van zaken. Daar wordt aan gewerkt.
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