
Nieuwsbrief 19 mei. 
 
Openen opvanglocaties boot Douwe Egberts fabriek en provinciehuis. 
 
Vanaf 19 en 20 mei komen er twee grote opvanglocaties in de stad voor vluchtelingen uit de 
Oekraïne. Op een boot aan de Keulsekade (bij de DE fabriek) is plek voor 200 vluchtelingen 
en in het provinciehuis voor 270 mensen. Wij zijn in gesprek met huisartsen uit de 
aangrenzende wijken over het leveren van zorg. Afspraken over de voorwaarden om deze 
extra taak te doen zijn echter nog niet rond. Op dit moment leveren wij als huisartsen van 
HUS dus géén huisartsenzorg op deze locaties. Is er mogelijk sprake van spoed dan kun je 
adviseren 112 te bellen. 
 
Geen centrale locatie 
In de organisatie van de zorg voor vluchtelingen heeft HUS zich maximaal ingespannen om 
de veiligheidsregio Utrecht en de gemeente te ondersteunen met expertise om kwalitatief 
goede zorg op te zetten. In eerste instantie werd HUS verzocht om te helpen de zorg in de 
Jaarbeurs te organiseren. Wij hebben geadviseerd om in de Jaarbeurs één locatie op te 
zetten voor alle vluchtelingen in Utrecht stad, inclusief de doorstroom locatie Jaarbeurs. 
Helaas heeft de veiligheidsregio Utrecht besloten dat er in de Jaarbeurs geen centrale zorg 
geleverd mag worden. 
 
Onze volgende voorstellen waren onder andere centrale triage via Care About (doen zij in 
Rotterdam) en spreekuren op de huisartsenpost met waarnemers of MedTzorg voor triage 
en spreekuren. Helaas zijn deze opties allemaal afgewezen door de veiligheidsregio.  
 
Reguliere basiszorg? 
De insteek van de veiligheidsregio is dat de opvang voor vluchtelingen reguliere basiszorg is 
en daarmee geen nieuwe structuur nodig heeft. Zij hopen dat vluchtelingen gezien worden 
in de praktijken in de stad, zonder extra inzet van personeel of ruimte. Dit is de goedkoopste 
optie voor de veiligheidsregio.  
Wij hebben aangegeven dat de huisartsen verantwoordelijk zijn voor de bij hen 
ingeschreven patiënten en dat de zorg voor andere doelgroepen zoals de vluchtelingen 
extra taken zijn waarvoor de huisarts al dan niet kan kiezen. Aangezien wij in de 
huisartsenzorg al kampen met tekort aan personeel en oplopende werkdruk is dat laatste 
niet denkbeeldig. 
 
Onze voorwaarden voor reguliere basiszorg 
Ondanks deze problemen is de bereidheid van huisartsen om vluchtelingen van zorg te 
voorzien groot, zeker in de wijken bij grote opvanglocaties. Maar de wijken hebben wel 
voorwaarden gesteld, namelijk; centrale triage op de opvanglocatie door een adequaat 
geschoolde hulpverlener (geen vrijwilliger, wel doktersassistent of verpleegkundige), tolken,  
een vergoeding voor administratie kosten bij het indienen van de CAK-claims en de garantie 
dat alle verrichtingen betaald worden, ook als de CAK een declaratie afwijst. 
 
Tot nu toe is er over deze voorwaarden geen overeenkomst voor het provinciehuis en de 
boot. Daarom hebben wij aan de veiligheidsregio Utrecht en de gemeente laten weten dat 
de huisartsen in de stad geen zorg gaan leveren aan de vluchtelingen op de boot en in het 



provinciehuis. Je kunt ze als huisarts adviseren om bij twijfel over spoed met 112 te bellen 
en bij chronische vragen kan de locatiemanager de veiligheidsregio en gemeente 
inschakelen. 
 
Wij blijven benaderbaar voor oplossingen en weten dat de huisartsen willen helpen, maar 
wel onder respectvolle voorwaarden en die liggen er nu niet. 


