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Beste KKNN-ers,
Wat betekent het wanneer 30% van de
huisartsen in Groningen, Friesland en
Drenthe 55 jaar of ouder is? Hoe anticipeer
je nú al op een toekomstig huisartesentekort en welke partijen spelen daarin welke
rol? CMO Stamm maakte een Quick Scan.
Fenna Bolding vertelt.
Sander Holterman van het Zorg Innovatie Forum (ZIF) pleit ervoor dat bij het
verduurzamen van woningen ook direct
aandacht is voor de levensloopbestendigheid. Dit maakt het voor mensen mogelijk
langer thuis te blijven wonen.
In Nieuwolda wordt een twee onder één
kap energieneutrale domoticawoning
gebouwd als demonstratiewoning.
En verder: deze maand presenteert Noorderbreedte het themanummer ‘Kansen in
Krimp, op zoek naar nieuwe energie’ over
het verduurzamen van woningen ten tijde
van krimp. Geïnteresseerd? U kunt deze
special bestellen.

Huisartsentekort verwacht in
noordelijke provincies
Door Manouk Minneboo

Fenna Bolding van CMO Stamm is per toeval op het spoor gekomen
van een mogelijk huisartsentekort in krimpgebieden. Bolding vertelt:
“Tijdens een krimpexperiment in Zuidoost Drenthe zaten we onder
andere met de huisartsenkring om tafel. De huisartsen brachten ter
sprake dat binnen tien jaar 17% van hun collega’s zou stoppen met
werken. Dat kan een groot tekort opleveren en het ministerie van
Binnenlandse Zaken wilde daar graag meer van weten.”
Daarom gaf het ministerie opdracht om uit te
zoeken of er in de drie noordelijke provincies
een huisartsentekort dreigt. Het resultaat is
het rapport ‘Anticiperen op verwacht huisartsentekort. Quick Scan voor de Noordelijke
provincies’.

Het vervangen van al die huisartsen gaat niet
vanzelf. Bolding legt uit: “Krimpgebieden zijn
geen populaire vestigingsgebieden voor nieuwe
huisartsen. Bovendien werkt een groot deel van
de oudere huisartsen fulltime, terwijl de jongere
huisartsen vaker parttime werken. Er zijn dus meer
dan 305 nieuwe huisartsen nodig.”
“Voor iedereen is een rol weggelegd”
CMO Stamm heeft in het rapport aanbevelingen
gedaan om een huisartsentekort te voorkomen.
“Voor iedereen is een rol weggelegd, zelfs voor
gemeenten en provincies,” zegt Bolding. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld helpen bij het vinden
van een geschikte locatie voor een praktijk, en de
provincie kan helpen door het gebied te promoten.

Ik wens u veel leesplezier en alvast een
goede zomer!

Angelique van Wingerden
Projectleider KKNN

Binnen tien jaar 305 huisartsen
minder
“De meeste huisartsen stoppen tussen hun
58’e en 65’e met werken,” zegt Bolding. “We
hebben uitgezocht hoe veel van de huisartsen in de drie noordelijke provincies 55
jaar of ouder zijn. We verwachten namelijk
dat die mensen binnen tien jaar stoppen.”
De uitkomst is opvallend: maar liefst 30%
van de huisartsen in Groningen, Friesland en
Drenthe valt binnen die categorie. Dat zijn
305 huisartsen die binnenkort stoppen.

Ook zorgkantoren en opleidingsinstituten kunnen
helpen. Zorgkantoren kunnen zorgen voor aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden of een financiële
prikkel voor huisartsen die zich in een krimpgebied vestigen. Opleidingsinstituten zouden er
goed aan doen om dependances in krimpgebieden
te plaatsen, zodat huisartsen in opleiding alvast
kennis maken met een gebied. Onbekend maakt
immers onbemind.
In het rapport staan talloze mogelijkheden om
een mogelijk huisartsentekort voor te zijn. “Het
gaat erom dat we nu de juiste dingen doen,” zegt
Bolding. “Het is niet nodig om de noodklok te
luiden, maar we zien het tekort wel aankomen.
Daar moeten we dus op anticiperen.”

‘Duurzaamheid gaat ook over
levensloopbestendigheid’
Door Eduard van den Hoff
Het aardbevingsbestendig maken van woningen wordt vaak gecombineerd met allerlei energiezuinige toepassingen. ‘Maar hoe urgent
is dat laatste?’, stelt Sander Holterman van het Zorg Innovatie
Forum (ZIF). Volgens hem is het belangrijker dat woningen levensloopbestendig worden gemaakt. Zeker in krimpgebieden!
Het platteland van Groningen kenmerkt zich
door veel particulier woningbezit. De bewoners worden in toenemende mate ouder en
hulpbehoevend. Verhuizen naar een aangepaste woning is vaak geen optie omdat de
huizenmarkt hier beroerd is. ‘Ouderen zijn
dus veroordeeld tot hun eigen woning’, zegt
Holterman. Daarom pleit hij ervoor dat er bij
het verduurzamen of aardbevingsbestendig
maken van woningen ook direct aandacht is
voor de levensloopbestendigheid.
Niet tussen de oren
‘Bij duurzaamheid denkt men alleen aan
energie’, valt collega Erwin Schiphorst bij,
‘maar ook levensloopbestendigheid valt
daaronder.’ Dat zit bij de meesten nog niet
tussen de oren. Terwijl het heel belangrijk is
in krimpgebieden. ‘Hoe langer je in je eigen
sociale omgeving kunt blijven wonen, hoe
groter je zelfredzaamheid’, onderstreept
Schiphorst.

Agenda
17 september 2015, Krimpcafé
met als thema ‘Lokale Economie’
Tijd : 13.00 -17.00 uur
Locatie : de Melkfabriek, Bunne
5 oktober 2015: 8e Congres Barometer
Maatschappelijk Vastgoed
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Tijd : 13.00 - 17.00 uur
Locatie : 	Neyenrode Business Universiteit,
Breukelen

Blijvers-lening
De woning aanpassen kan met redelijk
eenvoudige middelen, denk aan drempels
en dergelijke, maar soms zijn ook ferme
ingrepen nodig. Een badkamer op de
begane grond realiseren, vergt natuurlijk
een behoorlijke investering. Schiphorst:
‘Wellicht kan de toekomstige ‘blijverslening’ van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn)
soelaas bieden.’ Gemeenten lenen geld aan
particulieren die vanwege hun leeftijd geen
hypotheek meer kunnen verkrijgen. Het
geleende bedrag moet worden terugbetaald
zodra de woning verkocht wordt.
Woonvisies
Het aanzwengelen van het bewustwordingsproces rond levensloopbestendigheid
is een van de doelstellingen van het ZIF, een
initiatief van zorgaanbieders, verzekeraars,
instellingen uit het sociale domein, woningbouwcorporaties, kennisinstellingen en
burgerinitiatieven. ‘In de gemeenten Delf-

Erwin Schiphorst

Sander Holterman

zijl en Groningen zijn we betrokken bij het
opstellen van nieuwe Woonvisies. Bij dialoogtafels schuiven we graag aan. We organiseren expertmeetings’, vertelt Holterman.
‘Onlangs organiseerden we nog een bijeenkomst met het Alfa-college en de Kamer van
Koophandel. Die laatste maakt zich inmiddels hard voor levensloopbestendigheid,
want het is natuurlijk ook business’, voegt
Schiphorst toe.
Proefwonen
Om stakeholders te overtuigen, organiseert
ZIF in samenwerking met platform GEEF
o.a. excursies naar Friese, Groningse en
Drentse voorbeelden van Langer-Thuiswonen-projecten. In Nieuwolda wordt op
7 juli de eerste steen gelegd voor een
demonstratiewoning. Het gaat om een twee
onder één kap energieneutrale domoticawoning. De ene woning zal permanent
bewoond worden door ‘ambassadeurs’, de
andere staat open voor mensen die enkele
dagen willen ‘proefwonen’. Wordt vervolgd!

Kansen in Krimp,
op zoek naar nieuwe energie
Het Krimpcafé van februari 2015 stond in
het teken van het project ‘Kansen in Krimp’.
Het tijdschrift Noorderbreedte presenteert
samen met het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen deze maand het themanummer ‘Kansen
in Krimp, op zoek naar nieuwe energie’.

Deze special over het verduurzamen van
woningen ten tijde van krimp naar aanleiding van het gelijknamige project van het
Kenniscentrum NoorderRuimte kunt u
bestellen via Noorderbreedte.
Zie ook: www.kanseninkrimp.nl.

