
 

Raadsinformatiebrief 

 

Aan:  de leden van de raad  

Van: het college 

Datum: 3 februari 2020 

Onderwerp: persbericht huisartsenpost Midden-Brabant 

Doel: ter kennisname/ter informatie 

Aanleiding: gesprek met bestuurder huisartsenpost 

Aard informatie: openbaar 

Aantal bijlage(n): 1 

 

  

 

Aanleiding 

De huisartsen in de regio Midden-Brabant hebben besloten om de zorgverlening door de 

huisartsenpost gedurende de nachtelijke uren vanaf maandag 2 maart a.s. te concentreren op de 

locatie Tilburg. Om te voorkomen dat dit bericht u alleen via diverse media bereikt, treft u bijgaand een 

door de huisartsenpost opgesteld persbericht aan.  

 

Informatie 

De belangrijkste overwegingen voor het besluit van de huisartsen zijn: 

 de werkdruk die huisartsen ervaren door de hoeveelheid nachtdiensten; 

 het geringe aantal patiënten dat gedurende de nacht wordt gezien in de post in Waalwijk.  

Voor inwoners van onze gemeente die gebruik maken van de diensten van een huisarts die is 

aangesloten bij de huisartsenpost Midden-Brabant, veelal inwoners van Drunen en Elshout, betekent 

dit dat zij voor spoedeisende huisartsenzorg gedurende de nacht zijn aangewezen op de post in 

Tilburg. Dit staat overigens los van noodgevallen waarvoor 112 kan worden gebeld. Voor de inwoners 

van onze gemeente die als patiënt staan ingeschreven bij huisartsen in Oudheusden, Vlijmen en 

Nieuwkuijk verandert er niets. Zij blijven gebruik maken van de huisartsenpost in het Jeroen Bosch 

Ziekenhuis.  

Het besluit is door een delegatie van het bestuur van de huisartsenpost toegelicht aan de wethouders 

van de drie gemeenten in De Langstraat. Daarbij is onder meer afgesproken om de raden gelijktijdig 

op 3 februari 2020 te informeren via bijgaand persbericht.  

Wij hebben begrip voor het besluit. Er is daarnaast ook sprake van een autonome bevoegdheid van 

de huisartsen waar we als gemeente geen stem in hebben. Desgevraagd is door de huisartsen 

aangegeven dat dit besluit geen negatieve invloed heeft op het samenwerkingstraject dat in 

samenspraak met alle Heusdense huisartsen is ingezet.  

 

Bijlage(n): persbericht huisartsenpost Midden-Brabant 

 

 

 

 

 

 



Persbericht 
Waalwijk, 3 februari 2020 

 

Huisartsen concentreren zorgverlening in de nacht in Tilburg 

 

De huisartsen in de regio Midden-Brabant hebben besloten om de zorgverlening door de huisartsenpost in de 
nacht vanaf maandag 2 maart te concentreren op de locatie Tilburg. Dit vanwege de werkdruk die huisartsen 
ervaren door de hoeveelheid nachtdiensten alsmede het geringe aantal patiënten dat door de huisarts op de 
post in Waalwijk wordt gezien gedurende de nacht. 
 

De nachtdiensten die huisartsen draaien op de huisartsenpost zijn al langer onderwerp van gesprek, in de regio 

maar ook landelijk. Als een huisarts een nachtdienst heeft gedraaid is de arts de dag erop doorgaans niet in de 

eigen praktijk aanwezig. Minder nachtdiensten doen, zorgt er dus voor dat de huisarts meer beschikbaar kan zijn 

voor de patiënten in zijn/haar eigen praktijk. 

Gemiddeld bezoeken ‘s nachts slechts twee tot drie patiënten de huisartsenpost in Waalwijk. Dit staat in schril 

contrast met het aantal patiënten die een huisarts overdag op de eigen praktijk helpt. De huisartsen in Midden-

Brabant kiezen er daarom voor om vanaf maandag 2 maart 2020 de huisartsenpost in Waalwijk ’s nachts te 

sluiten tussen 23.00-08.00 uur. De spoedzorg in de nacht wordt geconcentreerd in Tilburg. De huisartsenpost in 

Waalwijk blijft iedere avond geopend tussen 17.00-23.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 08.00 tot 

23.00 uur. 

Spoedzorg in de nacht 

Patiënten die ’s nachts bellen worden zoals gebruikelijk is te woord gestaan door de doktersassistente van de 

huisartsenpost. Als uit het telefoongesprek blijkt dat een bezoek aan de huisarts niet kan wachten tot de 

volgende ochtend, is de patiënt welkom op de huisartsenpost in Tilburg, Lage Witsiebaan 2A. Er is ook een 

huisarts beschikbaar die, zoals nu al gebruikelijk is, patiënten thuis bezoekt als zij bijvoorbeeld te ziek zijn om de 

huisartsenpost te bezoeken. In noodgevallen belt u altijd 112. 

 

Meer informatie 

Op vrijdag 7 februari 2020 wordt een spreekuur georganiseerd. Inwoners met vragen over deze verandering zijn 

welkom op de huisartsenpost in Waalwijk van 13.00-15.00 uur. Vragen over de verandering kunnen ook per mail 

worden gesteld: info@chpmbr.nl  

 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie 

Huisartsenpost Midden-Brabant, Cora Vlasblom, c.vlasblom@chpmbr.nl, telefoon 085-53 60 303 


