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Het zorglandschap is divers en complex. 
Een groot aantal organisaties in de 
preventieve, curatieve en langdurige 
zorg interacteren met elkaar en met 
organisaties uit andere domeinen 
zoals welzijn en maatschappelijk 
werk. Huisartsen in de gemeente 
Emmen ervaren dat er grote druk staat 
op de eerstelijnszorg. Op basis van 
demografische en sociaaleconomische 
cijfers van de bevolking is een aantal 
trends waar te nemen die hieraan 
bijdragen, te weten: de toenemende 
vergrijzing en ontgroening van de 
bevolking; de hoge zorgvraag en 
daarmee gepaard gaande kosten in de 
regio; en het tekort aan zorgverleners.

In Emmen is sprake van een sterke 
vergrijzing, die de komende jaren 
verder zal toenemen. Ouderdom 
komt met gebreken. Ouderen hebben 
bijvoorbeeld vaker chronische 
aandoeningen zoals artrose, diabetes 

Zorglandschap Emmen
Op weg naar samenwerking, samenhang en krachtenbundeling 

Emmen kent een divers en complex zorglandschap. Huisartsen in de gemeente ervaren een 
grote druk op de eerstelijnszorg. De gemeente Emmen wil verantwoordelijkheid nemen in het 
realiseren van een goede en bereikbare gezondheidszorg voor haar inwoners. In het Actieplan 
Zorglandschap 2019-2022 wordt deze verantwoordelijkheid geconcretiseerd: ‘Vanuit onze rol 
als verbinder tussen inwoners en zorgaanbieders ontwikkelen we een programma-aanpak om 
de verandering/transformatie in het zorglandschap samen met aanbieders en partners vorm 
te geven’.
Om een gedegen onderbouwing te hebben bij het vormgeven van deze programma-aanpak 
heeft de gemeente aan Proscoop gevraagd om een analyse te maken van het huidige 
zorglandschap in Emmen en hoe hierin in de toekomst te acteren. Daarbij wordt in eerste 
instantie gefocust op de huisartsenzorg. Tevens is gevraagd om op basis van deze analyse 
aanbevelingen te doen voor de rol van de gemeente in deze transformatie. 

gemeente Emmen wordt daarnaast 
relatief veel gebruik gemaakt van 
voorzieningen in het sociaal domein. 
In 2018 maakte bijvoorbeeld één op 
de vier huishoudens in de gemeente 
Emmen gebruik van één of meerdere 
voorzieningen binnen het sociaal 
domein.

In de gemeente Emmen wordt grote 
urgentie gevoeld rond het tekort 
van huisartsen. In de komende 
jaren bereiken verschillende 
huisartsen de pensioengerechtigde 
leeftijd, terwijl op vacatures niet of 
nauwelijks reacties binnen komen. 
In combinatie met de eerder 
beschreven hoge zorgvraag zet dit 
een grote druk op de huisartsenzorg. 
Recent hebben zich bij twee 
praktijken opvolgingsproblemen 
voorgedaan waarbij patiënten 
zonder huisarts dreigden te 
komen zitten. Pas op het laatste 

Adviseur Carien Alingh: “De 
afgelopen jaren is gebleken dat het 
in Emmen moeilijk is om opvolgers 
te vinden voor stoppende 
huisartsen en/of uitbreiding van 
het beschikbare aantal huisartsen. 
Gezien de leeftijdsopbouw 
van huisartsen in Emmen is de 
verwachting dat de komende 
jaren meerdere huisartsen een 
vervanger gaan zoeken, daar 
maken betrokkenen zich zorgen 
over. Voor deze analyse hebben 
we gesproken met de gemeente, 
HAGRO’s, ZODHC, HZD en Zilveren 
Kruis. Wat daarbij opviel is dat 
de wil van iedereen om de zorg 
toegankelijk te houden enorm 
groot is. Dat vind ik heel mooi om 
te zien. Het blijkt echter lastig te 
zijn om samen structureel te kijken 
hoe voldoende huisartsenzorg 
in Emmen beschikbaar kan 
blijven. Partijen vinden elkaar 
niet goed en/of werken nog niet 
genoeg samen. In 2020 zetten we 
vanuit Proscoop samen met de 
stakeholders in Emmen verder 
in op het toekomstbestendig 
organiseren van de eerstelijnszorg 
in Emmen.”

of dementie. Daarnaast is er vaker 
sprake van multi-problematiek 
resulterend in fysieke, psychische 
en/of sociale kwetsbaarheid. In 
Emmen is naar schatting één op de 
drie 65-plussers kwetsbaar, van wie 
er bij ruim de helft sprake is van een 
combinatie van fysieke, psychische 
en/of sociale kwetsbaarheid. 
Ouderen wonen ook steeds langer 
thuis. Van iedere 1000 inwoners 
van 75 jaar en ouder wonen er in 
Emmen nog 933 zelfstandig. Een 
groot deel van hen woont alleen. 
Naarmate mensen ouder worden 
komen zij vaker bij de huisarts en 
maken zij ook meer gebruik van 
andere zorg; de complexe vraag in 
zowel de zorg als het sociaal domein 
stijgt. Een oververtegenwoordiging 
van ouderen zet daardoor grote 
druk op de eerstelijnszorg, de 
tweedelijnszorg en de thuiszorg. 
Dit effect wordt versterkt door de 

ontgroening in de regio, wat leidt tot 
krapte op de zorgarbeidsmarkt. 

Naast de toenemende vergrijzing 
dragen ook sociaal-culturele en 
economische kenmerken van de 
regio bij aan een hoog zorggebruik 
en daarmee samenhangend hoge 
kosten. Inwoners van de gemeente 
Emmen maken relatief veel gebruik 
van zorg. Gemiddeld hebben 
inwoners van de gemeente Emmen 
een relatief laag opleidingsniveau 
en laag inkomen. Mensen met een 
lagere sociaaleconomische status 
hebben vaker een ongezonde 
leefstijl en een hoger risico op het 
ontstaan van chronische ziekten, 
lichamelijke beperkingen en 
psychische klachten. Huisartsen zien 
ook sociale problematiek terug in 
de spreekkamer, bijvoorbeeld in de 
vorm van stressgerelateerde klachten 
bij schulden of een burenruzie. In de 

moment werd hier een (nood-)
oplossing voor gevonden. De 
verwachting is dat vergelijkbare 
situaties zich in de komende jaren 
vaker voor zullen doen omdat 
verschillende huisartsen in de regio 
de pensioengerechtigde leeftijd 
bereiken. Als er niets verandert 
zal de druk op de eerstelijnszorg 
daardoor in de komende jaren 
waarschijnlijk verder toenemen. 
Alle betrokkenen zijn het er dan 
ook over eens dat het belangrijk 
is om een oplossing te vinden. 
Echter wordt nog te vaak ad 
hoc gereageerd en gezocht naar 
kortetermijnoplossingen. De 
uitdaging ligt in het komen tot 
structurele oplossingen door 
samenhang, samenwerking en het 
bundelen van de krachten.


