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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 17 december 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: Motie 
huisartsenspoedzorg. 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: In te stemmen met de wijze van uitvoering van de motie met 
betrekking tot de huisartsenspoedzorg. 
 
Toelichting 
In de raadsvergadering van 29 oktober 2019 heeft u het college middels een motie opgeroepen de 
(on)mogelijkheden, het draagvlak en de uitvoerbaarheid te onderzoeken van het onderbrengen van 
spoedeisende huisartsenpost bij de EUREGIO-KLINIK te Nordhorn. 
Portefeuillehouder Duursma heeft namens het college overleg gevoerd met zowel zorgverzekeraar Menzis 
(4 november j.l.) als een afvaardiging van de Dinkellandse huisartsen (25 november j.l.), om de 
(on)mogelijkheden, het draagvlak en de uitvoerbaarheid naar het onderbrengen van de spoedeisende 
huisartsenpost bij de EUREGIO-KLINIK te Nordhorn te onderzoeken. 
De uitkomsten van deze overleggen zijn als volgt: 
 
Menzis 
In overleg met zorgverzekeraar Menzis is besproken of de spoedeisende huisartsenzorg over de grens 
georganiseerd kan worden. Menzis geeft aan dat de spoedeisende huisartsenzorg op een verantwoorde 
manier geleverd moet worden, wat betekent dat Nederlandse inwoners vanuit Nederlands perspectief, zorg 
moeten kunnen ontvangen. De spoedzorg in Duitsland is anders georganiseerd, waardoor niet aan 
bovenstaande voorwaarde kan worden voldaan. Het verschil zit in de volgende punten: 
1.      In Duitsland is geen inzicht in de Nederlandse patiëntendossiers. 
2.      Duitsland kent geen spoedeisende huisartsenzorg in de avond-, nacht- en weekenduren. 
3.      In Duitsland wordt gewerkt met ‘Notärtze’. Dit zijn artsen met een bepaald specialisme die op een 
ambulance worden geplaatst en geen brede kennis hebben, zoals de huisartsen in Nederland. 
Daarnaast kampt het Duitse platteland met een artsentekort. 
Geconstateerd wordt dat de spoedeisende huisartsenzorg, zoals deze in Nederland georganiseerd is, niet 
overeenkomt met het Duitse systeem. 
De volgende afspraken zijn gemaakt: 
1.      Monitoren wat de aanrijtijden zijn naar de spoedpost in Hengelo. 
2.      Monitoren of het aantal inwoners uit Dinkelland, dat zich meldt bij de spoedpost in Hengelo, gelijk blijft 
ten opzichte van het aantal dat zich meldde in Oldenzaal. 

 



3.      De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd brengt in het eerste kwartaal een bezoek aan de spoedpost 
om deze gegevens te analyseren. 
4.      In april 2020 volgt een nieuw overleg om de monitor te bespreken. 
 
Huisartsen Dinkelland 
Op maandag 25 november j.l. is tevens met een afvaardiging van de Dinkellandse huisartsen gesproken 
over de (on)mogelijkheid om de Nederlandse spoedeisende huisartsenzorg voor Dinkellandse inwoners 
onder te brengen bij de EUREGIO-KLINIK te Nordhorn. De huisartsen hebben dezelfde zorgen geuit, als die 
uit het overleg met Menzis naar voren zijn gekomen en zien de EUREGIO-KLINIK niet als oplossing voor de 
spoedeisende huisartsenzorg. 
De volgende afspraken zijn gemaakt: 
1.      We informeren elkaar over nieuwe ontwikkelingen. 
2.      We komen in de loop van het eerste half jaar 2020 weer bij elkaar om de eerste gegevens uit de 
monitor én ervaringen te bespreken. 
 
Euregio 
Het overleg met de Euregio is, op basis van de input van zowel de huisartsen als Menzis, nog niet gevoerd. 
Wel vindt er in samenwerking met de Euregio een verkenning plaats naar grensoverschrijdende zorg voor de 
lange termijn. We hebben het dan ook over de doorontwikkeling van huidige afspraken rondom acute 
(levensbedreigende) zorg. 
Wethouder Duursma informeert uw raad over de voortgang van deze verkenning.  
 
Waarom deze raadsbrief? 
Middels deze raadsbrief informeren wij u over de wijze van uitvoering van de motie 'huisartsenspoedzorg'. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


