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Vragen van de leden Van den Berg en Amhaouch (beiden CDA) aan de 
Minister voor Medische Zorg over de mogelijke sluiting van de huisartsenpost 
in Venray (ingezonden 26 oktober 2020). 

Mededeling van Minister Van Ark (Medische Zorg) (ontvangen 16 november 
2020). 

Vraag 1
Kent u de berichten dat de huisartsenpost in Venray mogelijk moet sluiten?1 

Vraag 2
Klopt het dat huisartsen in Venray zelf de huisartsenpost juist open willen 
houden? 

Vraag 3
Is er overleg geweest met ketenpartners zoals huisartsen, wijkverpleegkundi-
gen, kraamverzorgers en anderen die onmiddellijk gevolgen van een sluiting 
van de de huisartsenpost kunnen ervaren? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat 
was de uitkomst van dat overleg? 

Vraag 4
Is er overleg geweest met betrokken inwoners en bestuurders in de regio? Zo 
nee, waarom niet? Zo ja wat was de uitkomst van die overleggen? 

Vraag 5
Deelt u onze mening dat de ervaringen van de coronacrisis juist laten zien dat 
goede acute zorg dichtbij voor alle Nederlanders van het grootste belang is? 

Vraag 6
Hoeveel patiënten komen er nu bij de huisartsenpost in Venray? Kunt u een 
overzicht per dag in de week geven? 

1 NOS.nl, «Huisartsenpost Venray wordt mogelijk helemaal gesloten», 16 oktober 2020 en De 
Limburger, «Mogelijke sluiting huisartsenpost Venray valt totaal verkeerd bij wethouder: «Kan 
écht niet»», 16 oktober 2020
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Vraag 7
Zijn de aanrijtijden voor inwoners naar de huisartsenpost in Venray bere-
kend? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is de uitkomst? 

Vraag 8
Wat is de verdeling bij ziekenhuisopnames tussen opname in het ziekenhuis 
in Boxmeer en opname in het ziekenhuis in Venlo? 

Mededeling 

De vragen van de Kamerleden Van den Berg (CDA) en Amhaouch (CDA) over 
de mogelijke sluiting van de huisartsenpost in Venray (2020Z19606) kunnen 
tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. 
De reden van het uitstel is dat de afstemming ten behoeve van de beant-
woording van de vragen meer tijd kost. 
Ik zal u zo spoedig mogelijk de antwoorden op de Kamervragen doen 
toekomen.
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