
OPEN BRIEF AAN: 
        
Primair huisartsenposten/ZORG NU 
Soestwetering 1 
3543 AZ Utrecht 
t.a.v. de heren 
G. van Breukelen 
L. de Ruiter 
        Linschoten/Woerden, 28 oktober 2017 
 
 
Geachte heren, 
 
 
Uw brief van 23 oktober j.l. hebben wij in goede orde ontvangen. 
Alvorens op de inhoud in te gaan willen wij het volgende opmerken. 
Een verzoek tot een bijeenkomst met uw organisatie is door ons niet gedaan. Wij hebben ons na uw 
besluit tot het sluiten van de HAP in Woerden gericht tot de individuele huisartsen en hun praktijken in 
Woerden en omgeving.  
Vervolgens kwam er, behalve van enkele huisartsen die reageerden, ook een brief van uw organisatie 
waarin u aanbood het allemaal nog eens uit te leggen.  
Aardig maar uw besluit staat, zo schrijft u, vast en het is daarom dat wij ons richten tot “onze” 
huisartsen. 
Immers, zij zijn verantwoordelijk voor de eerstelijns medische zorg aan hun patiënten. 
In uw brief bepaalde u plaats, datum en tijd voor een gesprek met de actiegroep. In onze optiek gaat het 
maken van een afspraak tot een bijeenkomst altijd in goed overleg. Dat was in deze niet het geval en 
dat maakte dat wij geen gehoor konden geven. 
 
Inhoudelijk willen wij een aantal kanttekeningen plaatsen. 
- Dat uw organisatie er voor kiest, waar dan ook, een HAP te sluiten, is een besluit van uw 
 organisatie en daarmee de verantwoording van uw organisatie. 
- Dat uw organisatie een HAP systeem initieert en overeind houdt, is omdat er mensen zijn die in 
 de omstandigheid geraken dat ze buiten de praktijktijden van hun huisarts, 
 huisartsenzorg behoeven. 
- Welke consequenties uw besluit tot sluiting van de HAP Woerden heeft voor de bevolking van 
 Woerden en omgeving is iets wat de bevolking heel goed zelf kan beoordelen en ook doet.  
- Dat uw organisatie, hoe de bevolking over uw besluit denkt, geen rol van betekenis laat spelen 
 bij de afweging van dat besluit, is ons helder. 
 (Ook hoe de huisartsen in de regio Woerden over uw besluit dachten, deed er naar wij 
 begrepen, weinig toe.)    
 
Tot slot geeft u aan dat uw besluit een onomkeerbaar besluit is. Dat is ernstig want dat betekent dat wij 
mogen concluderen dat u zich uit de regio Woerden terugtrekt. De behoefte om nogmaals verteld te 
krijgen waarom e.e.a. uws inziens zo moet, is er bij ons niet.  
 
Wij zijn van mening dat er door u, regelaars van medische zorg, georganiseerd kan worden dat er in de 
regio Woerden ook buiten kantoortijd huisartsenzorg bereikbaar is.  
Dat u dat niet doet, doet ons twijfelen aan uw vermogen, uw bereidwilligheid en de competenties die 
nodig zijn om dat te regelen.  
De vraag rijst daarmee of u, die tot taak heeft gekozen de bereikbaarheid van huisartsenzorg buiten 
kantoortijd te regelen, Woerdens patiëntengeld waard bent. 



De inwoners van uw zelfgekozen werkgebied waaronder de regio Woerden hebben nooit om een 
organisatie “Primair” gevraagd. Die is niet door hen bedacht en ingesteld. Was dat zo, dan had men 
zeggenschap gehad over het functioneren van uw organisatie en de besluiten die uw organisatie neemt. 
Wat de bewoners van Woerden en omgeving willen is, ook buiten kantoortijd bereikbare huisartsenzorg. 
Hoe dat te regelen? 
Daarover dienen wat ons betreft de gesprekken die wij voeren te gaan. 
 
Ook voor een gesprek met u hierover staan wij open.   
 
 
 
 
 
 
Bereikbaar zijn wij via het adres:  Actiecomité Behoud HAP en SEH 
      
      
     
Telefonisch contact is mogelijk via: Dhr. Th.J.R. Peters 
      
 
 
 
 
Met groet namens het actiecommité; 
 
 
 
 
Dhr. Stuurop 
 
 
 


