Huisarts blij met plek in nieuwe SassemBourg
SASSENHEIM - Huisarts Patrick Nanninga nam in 2009 de huisartsenpraktijk van dokter
Ben Schmidt in Klein SassemBourg aan de Hoofdstraat over.
Hij was toen in de veronderstelling dat hij niet veel later een overeenkomst zou kunnen tekenen
voor een nieuw pand waar hij zijn praktijk zou kunnen voortzetten en uitbouwen. Niets was echter
minder waar. Het duurde tot vorige week dat die handtekening gezet kon worden. Kort daarna ging
Nanninga samen met Steven Schrader, directeur van Vooruitgang naar de plek waar hij volgend
voorjaar zijn patiënten kan ontvangen. Nanninga: "Daar had ik speciaal om gevraagd, ik zie het
gebouw elke dag een stukje groeien maar was nog nooit binnen geweest." Nanninga, die samen
met huisarts Helen Koopman praktijk voert, denkt op zijn toekomstige werkplek beter op de
toekomst voorbereid te zijn: "De zorg is de laatste jaren sterk veranderd. Vroeger deed je veel zelf
als huisarts, nu wordt samenwerking met andere (zorg-)partijen steeds belangrijker. Als huisarts
ben je de spil van de eerstelijnszorg en eerste aanspreekpunt voor mensen met vragen of
problemen rond gezondheid en ziekte. Mijn kerntaken zijn diagnostiek, begeleiding en behandeling
van patiënten. Gemiddeld verwijst een huisarts ongeveer vier procent van zijn patiënten door naar
andere hulpverleners in de eerste lijn of het ziekenhuis. Elke huisarts is een poortwachter in het
zorgsysteem." Huisartsen en gemeenten krijgen de komende jaren veel met elkaar te maken.
Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 namelijk verantwoordelijk voor jeugdzorg en een groot
deel van de ouderen- & welzijnszorg. "Dan is het handig dat zowel Welzijn Teylingen als het
Centrum Jeugd en Gezin ook hun plek hebben in SassemBourg", aldus Nanninga.
Steven Schrader onderschrijft Nanninga's verhaal: "Voor beide partijen geldt dat zij te maken
krijgen met een groeiende zorgvraag en de zogenaamde 'dubbele vergrijzing', door de geboortegolf
na de Tweede Wereldoorlog neemt het aantal ouderen van 75 jaar en ouder extra snel toe tot
ongeveer 2030. Daarbovenop brengen beslissingen van dit kabinet, zoals het schrappen van de
zorgzwaartepakketten 1 tot en met 3 en wellicht ook 4 uit de AWBZ, extra (zware) zorgvragen
met zich mee. Samenwerking in de wijk tussen gemeente en huisartsenzorg biedt goede kansen
om iedere patiënt de juiste zorg en ondersteuning op maat te bieden. In Teylingen zijn we
daarmee goed op weg binnen het Zorgpact." Schrader wordt helemaal enthousiast als het gaat
over de samenwerking met De MensenApotheek, bloedprikdienst Atal/Medial en het
Diaconessenhuis Leiden. Met de laatste is al een intentieovereenkomst getekend voor diverse
buitenpoli's: "Op deze manier samenwerken geeft echt meerwaarde voor de patiënt. Als het toch
nodig is kan deze van de huisarts gelijk door naar één van de andere partners."

