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: Antwurden op steatefragen fan de FNP oer de skaalgrutte fan de Fryske
husdokterspraktiken

Achte mefrou De Jong,

Jo skriftlike fragen op grim fan kest 41 fan it Reglemint fan Oarder, ynkaam op 26 novimber
2019, beanderje wy as folget.

Ynlieding:
De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) hat in fisy Cintwikkele oer de skaalgrutte fan de Fryske
hasdokterspraktiken.Yn it fisydokumint Visie Huisartsen 2020' wol DFZ ta op gruttere prakti-
ken mei likernach 10.000 pasjinten. Der soene dan benammen op it plattelan in beheind tal
h6sdokterslokaasjes oerbliuwe yn de regionale keamdoarpen.

Fraach 1:
Wat is de fisy fan it Kolleezje op de Visie Huisartsen 2020' fan De Friesland Zorgverzeke-
raar?

Antwurd fraach 1:
Soarch is in maatskiplike opjefte, der't wy Us wol by belutsen fiele, mar der't wy al in tal
jierren gjin autonoom provinsjaal belied mear op fiere. Troch soarch en sosjale aspekten mei
te nimmen yn de ferskillende opjeften bliuwe wy as pro vinsje, oanfoljend op en yn
gearwurking me/it fjild, belutsen by dit tema. Goede en berikbere soarich is fan wezentlik
belang foar de lee fberens yn Os pro vinsje. Nettsjinsteande Os belutsenheid, sjogge wy as
kolleezje gjin rol foar de provinsje as it giet om de fyzje fan De Friesland.

- 1 / 2 - Ons kenmerk: 01722272

el



provinsje fryslan
provincie fryslan b

Fraach 2:
Hoe sjogge Jo dit yn relaasje ta de besteande pro vinsjale ynspanningen en belied op it med
fan lee fberens, soarchsprieding, behald hasdokters en yntegraasje sosjaal belied yn de oare
pro vinsjale beleidsfjilden

Antwurd fraach 2:
Yn de mande mei de Fryske husdoktersferiening (FHV) en Weeda (kommunikaasjeburo) is
in Onofhinklik platfoarm oprjochte dert nije husdokters en husdokters dy't ophalde mei harren
praktyk, rillefante ynformaasje fine kinne. De merkkampanje hat in webside oplevere, dert
praktyske ynformaasje op te finen is oer bygelyks it finen fan wurk foar partners, it folgjen fan
in Fryske kursus en oer stipe by finansiering en hOsfesting yn Fryslan. De 11 hOsdokters
kampanje is breed en goed bekind yn hOsdokterkringen, neffens de FHV. Ut neifraach die
bliken dat festguod in wichtich knipepunt is by opfolgingsfraachstikken en continuIteit fan
hUsdoktersoarch. Oanfoljend op de merkkampanje is derom fanCit de beliedsbrief Leefberens
in transysjefOns soarchfestguod yn it libben roppen. Oan it transysjefuns is in subsydzjerege-
ling bou of ferbou husdokterpraktiken Fryslan' keppele, dell 19 husdokters in berop op dien
ha. Mel de kampanje 11 husdokters en de ynset fan it transysjefuns sette wy, yn gearwur-
king mei de hUsdokters en yn 6fstimming mei De Friesland, yn op it nei Fryslan heljen fan
husdokters en dermei op it takomstbestindich meitsjen fan de hOsdoktersoarch.

Fraach 3:
Wolle jo, lykas earder oer de sikehussoarch mei de Sionsberg, yn petear mei De Friesland,
pasjinte-organisaasjes en de husartsensoarch yn Fryslan?

Antwurd fraach 3:
Wy binne as provinsje net spesifyk mei De Friesland yn petear oer de hOsdoktersoarch.
FanCit it algemien belang binne wy wol mei de brede soarchketen yn petear oer de takomst
fan it Fryske soarchlanskip. Dat [este dogge wy yn de fia de strategyske advysried Seker en
Sun. Dizze strategyske advysried is noch hieltyd yn Cintwikkeling. Wy sjogge dit as in gaadlik
platfoarm foar it besprekken fan feroa rings en Cintwikkelings yn it Fryske soarchlanskip.
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