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Geachte leden van de raad, 
 

 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 
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 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

y.vanwijk@hengelo.nl 
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  14-074 

Het bestuur van de HuisartsenZorg Twente en dat van de Spoedzorg Huisartsen Twente (SHT) – 

Twentse Huisartsen Onderneming Oost Nederland (THOON) hebben het college afgelopen 
maandagmiddag 26 september jl. geïnformeerd over een lopend onderzoek naar de mogelijkheden 

de werkdruk voor de huisartsen in Twente te verlagen waarbij sluiting van de spoedpost in Hengelo 
in de nacht een nadrukkelijke optie is. In deze brief informeren wij u hierover.  

 
Enorme werkdruk onder huisartsen 

Zoals u ongetwijfeld weet is het grootste probleem binnen de huisartsenzorg op dit moment de 
enorme werkdruk die de huisartsen ervaren. Om ook op de langere termijn kwalitatief goede 

huisartsenzorg te kunnen blijven bieden, moet de werkdruk die huisartsen ervaren omlaag.  
 

De vraag naar huisartsenzorg wordt steeds groter door een toenemende zorgvraag en 
veranderende regelgeving. Daarnaast is het landelijk personeelstekort ook binnen de Twentse 

huisartsenzorg merkbaar en zal deze in de toekomst naar verwachting alleen maar toenemen.  
 

Druk op de huisartsenzorg vraagt om een koerswijziging in de huisartsenspoedzorg 
Uit landelijk en regionaal onderzoek blijkt, zo vertelde de HuisartsenZorg Twente en de SHT-

THOON ons, dat een groot deel van de ervaren werkdruk voortkomt uit avond-, nacht- en 
weekenddiensten (ANW-diensten). Met name de nachtdiensten vallen huisartsen zwaar.  

 
De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft een actieplan Werkdruk in de ANW opgesteld. In 

dit plan staan acties om verandering aan te brengen in de werkdruk tijdens de avond-, nacht- en 
weekenddiensten van huisartsen. Het ministerie van VWS heeft het actieplan van de LHV omarmt 

als uitgangspunt van beleid. Het actieplan is bijgevoegd als bijlage bij het Integrale Zorg Akkoord.  
 

Verminderen van het aantal in te zetten huisartsen in de nacht  
Op dit moment onderzoekt de HuisartsenZorg Twente en de SHT-THOON de mogelijkheid om vanaf 

juli 2023 de spoedpost in Hengelo in de nacht te sluiten, een oplossing is voor de ervaren 
werkdruk. Daarmee werkt de HuisartsenZorg Twente aan een van de actiepunten uit het actieplan 

van de LHV en het Integrale Zorg Akkoord.  
 

Wanneer de uitkomsten uit het onderzoek van de HuisartsenZorg Twente gaan richting sluiting van 
de  huisartsenpost in Hengelo, dan zal de afhandeling van spoedzorgvragen voor de spoedpost 

Hengelo1 in nacht (vanaf 23.00 uur tot 8.00 uur) vanaf –mogelijk – juli 2023 gaan verlopen vanuit 

                                                
1 De spoedpost Hengelo is er voor inwoners uit Borne, Hengelo, Hof van Twente (exclusief Markelo), Oldenzaal, 

Dinkelland en de Lutte.  
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Enschede en Almelo. De spoedpost in Hengelo blijft open voor inwoners uit Hengelo e.o. overdag 
gedurende de weekenden en alle avonden.  

 
De gedachte achter de sluiting van de spoedpost Hengelo in de nacht is dat deze sluiting leidt tot 

minder diensten (en daarmee de werkdruk) voor Twentse huisartsen, waardoor er meer 
huisartsencapaciteit is voor patiëntenzorg overdag.  

 
Wat betekent sluiting van de spoedpost in Hengelo in de nacht concreet?   

De ‘bemensing’ van de spoedpost Hengelo in de nacht staat gelijk aan 700 diensten huisartsenzorg 
per jaar. Ter vergelijking: met deze uren zouden 3 huisartsen gedurende de dag in een jaar in deze 

regio huisartsenzorg kunnen verlenen.     
 

De druk die de huisartsen ervaren zal naar verwachting aanzienlijk verlagen door deze ingrepen. 
Hiermee is en blijft het werkklimaat in Twente voor huisartsen aantrekkelijk, ook op de langere 

termijn. De gekozen koers – met bijbehorende scenario’s – wordt nu verder onderzocht. De 
plannen worden uitgewerkt en voorgelegd aan de OR, cliëntenraden en de huisartsenleden.  

 
Het vervolg  

Zoals gezegd loopt het onderzoek op dit moment. Men houdt binnen het onderzoek rekening met 
de bestaande wettelijke kaders en de menselijk maat. Denk hierbij aan aanrijdtijden.  

 
In het gesprek gaven de bestuurders aan dat zij verwachten het onderzoek begin volgend jaar af te 

ronden. Op verzoek van het college zijn zij bereid om in een informele setting de uitkomst van het 
onderzoek dan met u te delen en u mee te nemen in de daarbij behorende vervolgstappen. Zij zijn 

dan graag bereid alle vragen die er bij u leven te beantwoorden. Ondertussen zal het college zijn 
uiterste best doen om de sluiting van de spoedpost te voorkomen.  

  
Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


