
 
 
 
 
 
 
 

 
Aan B&W van de Gemeente Vlissingen 
 
 

Oost-Souburg, 13 februari 2019 
 
Onderwerp: Artikel 34 RvO, vragen over het tekort aan huisartsen in Zeeland 
 
Geachte college, 
 
In diverse publicaties in diverse media hebben wij kunnen lezen dat er vrees bestaat dat er in 
Zeeland binnen enkele jaren een nijpend tekort aan huisartsen zal ontstaan. Ook nu is er in 
sommige huisartsenpraktijken al sprake van een tekort aan artsen. Volgens een artikel in “medisch 
contact” van september 2017 gaat tot 2027 30% á 40% van alle Zeeuwse huisartsen met pensioen. 
Nu al is de werkdruk in huisartsenpraktijken erg hoog. Spreekuren lopen uit en zieke huisartsen zijn 
nauwelijks te vervangen. Daarnaast dreigt er ook een tekort aan doktersassistenten en 
praktijkondersteuners.  
Al meerdere jaren wordt er gesproken over het opzetten van een plan om het tekort aan artsen een 
halt toe te roepen.  
Partij Souburg Ritthem (PSR) maakt zich echter niet alleen zorgen over de huidige en toekomstige 
directe huisartsenzorg in onze gemeente / provincie, maar maakt zich ook zorgen over de in het 
algemeen minder bekende taak die de huisartsen hebben in de bestrijding van rampen, epidemieën 
en pandemieën.  
Onze vragen: 

 Is het college van Burgemeester en Wethouders op de hoogte van het tekort aan huisartsen 
in de gemeente Vlissingen/ provincie Zeeland? 

 Wat kan en wat gaat het college doen om de huisartsen in onze gemeente te ondersteunen 
in hun zoektocht naar opvolgers en nieuwe huisartsen? Zou u bijvoorbeeld een campagne 
voor werving van huisartsen daadwerkelijk willen steunen? 

 Is het college bereidt om Zeeland breed een krachtig wervingsoffensief in te zetten voor de 
aantrekkelijkheid van Zeeland als woon- en werkregio? 

 Zijn de Zeeuwse zorgen over het tekort aan huisartsen ook in Den Haag geadresseerd? Zo 
ja, wat gaat de landelijke overheid doen om het tekort aan huisartsen drastisch te 
verminderen? 

 De huisartsen en daarmee ook hun praktijk (lees personeel) hebben een belangrijke taak in 
het bestrijden van infectieziekten, epidemieën, pandemieën en bij de bestrijding van de 
gevolgen van rampen met gevaarlijke stoffen (chemicaliën, gifgassen enz.).  
Is het college op de hoogte van het feit dat er in de draaiboeken van de GGD Zeeland en van 
de Veiligheidsregio Zeeland uitgegaan wordt van voldoende beschikbare huisartsen voor de 
bestrijding van de hierboven beschreven “rampen”? 

 Is het college bereid om op korte termijn bij de GGD Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland 
te vragen naar een analyse van de serieuze problemen die een tekort aan huisartsen nu en 
binnen 5 jaar zal opleveren bij het invullen van de taken die huisartsen en hun personeel 
hebben bij de bestrijding van ongevallen en rampen? 

 
In afwachting van uw antwoord,  
met vriendelijke groet, 
Sjaak Vermeulen 
Partij Souburg-Ritthem 




