
 
 
 
Werkbezoek ministers Helder en Kuipers aan Medisch Centrum de Poort, Bergen op Zoom      
 
Op 7 november j.l. brachten de ministers Helder en Kuipers een werkbezoek aan MC de Poort te 
Bergen op Zoom. Huisarts Vos en locatiemanager Suijkerbuijk namen ze mee in de levensloop van 
de patiënt, van geboorte tot de laatste levensfase. 
Tijdens de wandeling door het leven passeerden de ministers de diverse netwerkteams op het 
gebied van jeugdhulp, geestelijke gezondheid, welzijn en kwetsbare ouderen.  
 

 
   Ontvangst voor het Poortgebouw voormalige Cort Heyligerskazerne  
 
Er is bij binnenkomst in de apotheek stilgestaan bij het project rondom verspilling van medicatie en 
verband-, verpleeg- en incontinentiemateriaal. De hulpmiddelen worden in samenwerking met 
Zorgverzekeraar ASR en LCB ingezameld en opnieuw uitgegeven. De apotheek heeft de ministers 
verteld wat nodig is om duurzame, doelmatige en kwalitatieve farmaciezorg te kunnen blijven 
leveren. Apotheker Huysmans sprak over de wildgroei aan contracten per zorgverzekeraar, die 
jaarlijks uiteenlopend worden gewijzigd. Door de toename van complexe (ouderen)zorg sprak de 
apotheker uit dat een meerjarencontract noodzakelijk is om de integrale farmaciezorg- op- maat in 
de toekomst te kunnen blijven leveren.  
 

 
 
 
 
 
 
 

   
    Apotheek  de Poort                       Ongebruikte medicatie en hulpmiddelen  
Vervolgens zijn de ministers meegenomen in de diverse levensfases van de patiënt.  
Er is stilgestaan bij het feit dat de huisarts een vast team van medewerkers en netwerkpartners nodig 
heeft om het zorgaanbod het hoofd te bieden.  
De juiste zorg, op de juiste plaats is daarbij het uitgangspunt. Naast de grote voordelen van integrale 
samenwerking benoemen de netwerkteams ook de knelpunten en passende oplossingen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Netwerkteam Jeugd                       Netwerkteam GGZ en Welzijn 
 



 
 
Als rode draad kwam bij iedere levensfase terug dat er een forse toename is van hulpvraag, met een 
oplopend tekort aan huisartsen en zorgmedewerkers. Ook de paarse krokodillen kwamen aanbod; de 
onnodige administratie en acties. Het afschuiven van oneigenlijke zorg, wat ten kosten gaat van de 
patiëntenzorg.  
 
Om persoonsgerichte zorg als netwerkorganisatie te kunnen blijven aanbieden benadrukt de Poort 
dat er structureel en vooruitstrevend geïnvesteerd moet worden in de huisartsen-, eerstelijn-, en de 
wijkzorg. De afspraken uit het aankomend Integraal Zorg Akkoord (IZA) moeten in tegenstelling tot 
het verleden wel worden nagekomen, waarbij zorgverzekeraars worden aangesproken indien blijkt 
dat zij onvoldoende investeren in de wijk- en eerstelijnszorg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Netwerkteam VKO (ouderenzorg)               Pitch huisarts Hardeman pilot Persoonsgerichte zorg 
Het laatste onderdeel van het werkbezoek ging over het toenemend tekort aan praktijk houdende 
huisartsen, en de grote consequenties dit zal hebben voor de gehele gezondheidszorg.  
De huisartsen van de Poort hebben een pleidooi gehouden welke acties noodzakelijk zijn om ervoor 
te zorgen dat iedereen een huisarts behoud, nu en in de toekomst.  
 
De ministers benadrukten tijdens het werkbezoek dat de huisarts, de eerstelijns- en de wijkzorg een 
cruciale rol vertegenwoordigen in het integraal zorgakkoord (IZA) en het kader Passende Zorg. “Het is 
zaak dat huisartsen helpen dit verder vorm te geven”, aldus de ministers.  
 
Meer achtergrondinformatie over dit werkbezoek: 
Algemeen  
https://www.mc-depoort.nl/  
http://www.jeoudekazernenu.nl/kazernes-a-f/cortheyligers/x-cortheyligers.html 
 
Netwerk AHOED 
https://www.zorgvoorklimaat.nl/initiatief/het-groene-contract/ 
https://www.lcb.nu/nieuws/details/?id=f99aaab3-fab3-ec11-983f-000d3a661816 
https://www.gezondheidscentrazuidnederland.nl/goed.voorbeeld?id=17 
 
Netwerkteam jeugd  
https://www.bndestem.nl/bergen-op-zoom/hanneke-helpt-ouders-en-huisartsen-ouders-moesten-zelf-aankloppen-bij-cjg-
maar-wat-daar-dan-gebeurde~aaf45b3d/ 
https://www.bndestem.nl/breda/minder-zware-zorg-dankzij-snelle-jeugdhulp~ad25378e/ 
 
Netwerkteam GGZ en Welzijn 
https://welzijnoprecept.nl 
https://zoom-in-boz.nl/ 
 
Netwerkteam Ouderenzorg 
https://www.westwest.nl/Documenten/20201231%20VKO%20richtlijn%202020.pdf 
 
Pilot Persoonsgerichte Zorg 
https://www.ketenzorgontketend.nl 
 
Contactgegevens: 
Medisch Centrum de Poort, 0164-213399, j.suijkerbuijk@mc-depoort.nl 
Apotheek de Poort, 0164-213355, info@apotheek-depoort.nl 
 


