
 

 

 

        Hauwert, 16 december 2020  

 

 

 

 

Geachte heer Nieuwenburg, 

 

 

 

Recentelijk haalde u de krant met onder meer een opmerking over het Pact Westfriesland 7.1. 

U stelde in het betreffende interview onder meer dat Westfriesland wil behoren tot de top 10 

regio’s in Nederland op het gebied van economie, onderwijs, toerisme etc. 

Wij denken dat in dit Pact daarvoor belangrijke punten ontbreken zeker op het gebied van de 

zorg. Wie bijvoorbeeld alleen al de economie wil versterken, moet namelijk ook goede 

zorgvoorzieningen hebben en houden. Op dit gebied van de gezondheidszorg komen 

gemeenten dan ook steeds nadrukkelijker in beeld. 

In  het Pact Westfriesland 7.1,  vergezeld van een Einddocument en Uitvoeringsprogramma, 

wordt echter alleen iets over welzijn, maar niets over de gezondheidszorg vermeld.. 

 

Reeds in een vroegtijdig stadium heeft ZZWW in een gesprek met u en de heer Nijpels, 

burgemeester van Opmeer, aandacht gevraagd, om de stem van de burger ook te laten horen 

in het Pact 7.1. Dat is van belang, omdat nu vooral de zorgverzekeraars het voor het zeggen 

hebben. Goede initiatieven, die het voor de burger  (en vooral de patiёnt)  beter zouden 

kunnen maken, blijven daardoor liggen omdat de huidige  financiering van de zorg hier niet 

op ingesteld is. Een goed voorbeeld hiervan is het onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren in 

samenwerking met de apothekers Stede Broec naar het effect van huisbezoeken op 

medicijngebruik. Een succesvol onderzoek dat ziekenhuisopnames voorkomen heeft, maar 

waarbij het verder uitrollen van deze pilot in de regio zeer moeizaam gaat omdat er discussie 

is met de zorgverzekeraar over financiering. 

 

Hoewel veel onderwerpen  terugkomen  in het Pact Westfriesland 7.1  ontbreekt –wij 

schreven dat reeds eerder – het onderdeel zorg dus. Een belangrijk onderwerp waar in het Pact 

dan ook aandacht aan besteed zou moeten worden, is ontschotting. Recent meldden de NZa en 

het Zorginstituut dat ontschotting dringend noodzakelijk is, evenals hervorming van het 

zorgstelsel. (zie ook ons artikel op www.zzww.nl)   

 

Ontschotting is daarmee een groot item in de regiovisie voor de zorg die in Noord Holland 

Noord wordt ontwikkeld en waaraan ook uw gemeente meewerkt. Deze regiovisie, die in alle 

regio’s van de zorgkantoren in Nederland wordt opgesteld, vormt de ondergrond voor een 

nieuwe Contourennota over de zorg voor de Tweede Kamer. Door het bureau Berenschot is in 

opdracht van de Tweede Kamer inmiddels een onderzoek gehouden naar de stand van zaken 

rondom de regiovisies. ZZWW heeft in dat onderzoek ook de vraag gekregen om mee te doen 

en heeft gaarne haar input geleverd, onder andere ook over de inbreng van de burgers en de 

financiering. 

 

Wij zijn nieuwsgierig wat de inzet van de gemeenten is bij de te ontwerpen regiovisie die in 

Noord Holland Noord en Westfriesland wordt ontwikkeld. Concrete vragen die volgens ons 

http://www.zzww.nl/


daarin behandeld zouden moeten worden zijn bijvoorbeeld: Hoe gaat de 

ziekenhuiszorg/spoedpost er  in de toekomst uit zien naar aanleiding van de “Houtskoolschets 

acute zorg” zoals die deze zomer als discussiedocument naar de Tweede Kamer is verzonden 

en ook de inspraak is ingegaan? Wat gaat Westfriesland doen met het initiatief om een 

ondersteuningsbureau voor kanker patiёnten op te zetten (een initiatief dat ZZWW van harte 

toejuicht). 

 

Deze vragen hadden tevens in het Pact 7.1 beantwoord kunnen worden, maar hier zijn 

hopelijk in een later stadium mogelijkheden voor. 

 

Resumerend: In het Pact Westfriesland 7.1 is zorg het stiefkind van de regio geworden. Wij 

willen daar graag verbetering in aanbrengen. Wij doen daarom een dringend beroep op u als 

burgemeester, het college van b. en w. en  de gemeenteraad.  

 

Neem Zorg ook op in de Uitvoeringsplannen van het Pact Westfriesland 7.1 

 

Wij zijn gaarne bereid tot overleg. 

Graag vernemen wij uw reactie op het bovenstaande. 

 

 

Hoogachtend  

 

Het bestuur van ZZWW, 

Namens deze 

 

 

Jan Burger, secretaris. 

 

 

 

 

 


