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Geachte fracties, 
 
Dank voor uw brief waarin u uw zorgen uit over de sluiting van de huisartsenpost 
Venray. Wij zullen uw schrijven toezenden aan alle huisartsen aangesloten bij Cohesie. 
De zorgen die u uit zijn ook al in een eerder stadium expliciet door de huisartsen uit 
Venray geuit en zijn zeker onderwerp van gesprek dat huisartsen hierover al enige tijd 
met elkaar voeren. In dit gesprek zijn alle huisartsen in onze regio er zich van bewust 
welke maatschappelijke impact veranderingen in de spreiding van het acute 
huisartsenaanbod in de avond- nacht en weekenden heeft.  
 
Om de discussie zorgvuldig te voeren is afgesproken om de stappen te volgen die 
worden voorgesteld in de concept Algemene Maatregel van bestuur Acute Zorg op 
basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKGGZ). Op basis hiervan 
hebben wij bij het voornemen tot besluitvorming -dat tot sluiting van een 
huisartsenpost kan leiden- de taak onze belangrijkste stakeholders in te lichten. In dat 
kader hebben wij op 6 oktober 2020 hierover de verantwoordelijk wethouder mevrouw 
Thielen geïnformeerd. Deze informatieplicht zien wij niet als mogelijkheid om 
zorgvuldige besluitvorming  binnen onze coöperatie te doorkruisen. 
 
Wij zullen op de Algemene Ledenvergadering van 26 oktober 2020 alle aangesloten 
huisartsen om advies vragen. De overwegingen die geleid hebben tot advies en het 
advies zelf zal met de belangrijkste stakeholders (waaronder de bevolking) besproken 
worden. In dat kader ligt o.a. een gesprek met (vertegenwoordigers) van uw 
gemeenteraad/bestuur voor de hand. 
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Na zorgvuldige weging van alle opvattingen van stakeholders volgt definitieve 
besluitvorming door de Raad van Bestuur. 
 
Wellicht ten overvloede kan ik u verzekeren dat de verantwoordelijkheid van Cohesie 
om acute huisartsenzorg te leveren buiten kantoortijden, binnen de kwaliteitskaders 
van de huisartsenzorg en binnen door de wetgever en zorgverzekeraars gestelde 
kaders blijven garanderen.  
 
Tenslotte wil ik u melden dat de huisartsen in de gemeente Venray geen voorstander 
zijn van een eventuele sluiting van de huisartsenpost Venray. Zij hebben hun 
ongenoegen en mening daarover meerdere malen gedeeld met de algemene 
ledenvergadering. Alle huisartsen van Noord-Limburg en de Raad van Bestuur zullen 
echter een integrale afweging voor de gehele regio moeten maken.  
 
Wij zijn graag bereid na de algemene ledenvergadering van 26 oktober 2020 nader  
met u in gesprek te treden. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Leo Kliphuis, MPH 
Voorzitter Raad van Bestuur Coöperatie Cohesie U.A. 
 

 

 

 


