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Huisartsen in de 
 provincie Groningen
Zorg in de wijk begint vaak bij de huisarts. In dit feitenblad vindt u cijfers over 
de stand en ontwikkeling van het aantal huisartsen en enkele demografische 
kenmerken van deze beroepsgroep in de provincie Groningen. Bereikbaarheid 
van huisartsenzorg is van groot belang en komt daarom ook aan bod. Tot slot 
geeft dit feitenblad inzicht in hoe de Groninger de huisartsenzorg in het dorp 
of de wijk ervaart.

Zorgmonitor 
Groningen

Feitenblad

Aantal inwoners per huisarts neemt toe
Het aantal huisartsen in de provincie Groningen is de 
afgelopen jaren behoorlijk stabiel gebleven. Wel zien 
we grote verschillen  tussen  gemeenten in het aantal 
inwoners per huisarts. In De Marne zijn relatief weinig 
inwoners per huisarts, terwijl er in Pekela en Marum 
relatief veel inwoners per huisarts zijn. Deze verschillen 
kunnen  ontstaan doordat huisartsen in De Marne vaker 
part-time werken dan in andere gemeente, maar dat is 
uit deze cijfers niet op te maken. 

Bron: NIVEL, 2016
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Meer vrouwelijke huisartsen 
Als de huisartsenpopulatie wordt uitgesplitst 
naar geslacht valt te zien dat er steeds minder 
 mannelijke en steeds meer vrouwelijk 
huisartsen in de provincie werkzaam zijn. 
Dit is een trend die ook landelijk wordt 
geconstateerd. Bekijken we dit per gemeente 
dan zien we de hoogste  percentages 
vrouwelijke huisartsen in het westen van de 
provincie, terwijl er in Oost-Groningen nog 
vooral mannelijke huisartsen actief zijn.

Nb: De gegevens over het huisartsenbestand voor 
het jaar 2015 zijn wel bekend, maar de aantallen 
wijken door het  gebruik van andere definities van 
HIDHA’s  (huisartsen in loondienst van een andere 
huisarts), en wisselende en vaste waarnemers sterk 
af van de cijfers over eerdere jaren. De cijfers zijn 
daarom niet opgenomen in de figuren, maar kunnen 
desgewenst opgevraagd worden bij het Sociaal Plan-
bureau Groningen.

Meer oudere huisartsen 
Het aantal huisartsen jonger dan 45 jaar 
is ook redelijk stabiel. Toch zien we een 
veroudering van het huisartsenbestand. Het 
aantal huisartsen van 55 jaar of ouder neemt 
namelijk toe, terwijl het aantal huis artsen 
tussen de 45 en 55 jaar afneemt. Op de kaart 
valt te zien dat het percentage huisartsen van 
55 jaar of ouder vooral hoog is in de zuidelijke 
delen van de provincie. Vlagtwedde wijkt sterk 
van dit beeld af. Daar was in 2014 geen enkele 
huisarts 55 jaar of ouder.
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Bereikbaarheid van huisartsenpraktijk
De gemiddelde afstand tot een huisartsenpraktijk in 2015 in de provincie 
Groningen was 1,2 kilometer. Dit is een stijging van 0,1 kilometer 
ten opzichte van 2007. Niet geheel verrassend zijn de afstanden tot de 
huisartsenpraktijk het grootst in de minder dicht bevolkte gemeenten 
van de provincie. De spreiding van de toe- of afname van de afstand tot 
de huisarts geeft geen duidelijk beeld. Dit betekent dus dat de afstanden 
tot de huisarts niet per definitie groter worden in gebieden waar deze 
afstand al boven het gemiddeld ligt.
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De huisarts in het dorp of de wijk
Ruim 80% van de Groningers vindt het (zeer) belangrijk dat er een huisarts in het 
dorp of de wijk aanwezig is. Zij vinden het daarom ook jammer als de huisarts 
uit de buurt verdwijnt. Mocht dit gebeuren dan gaan de meeste mensen op zoek 
naar een alternatief. Daarnaast overweegt een deel van de Groningers (30%) om 
actie te voeren voor het behoud van de huisarts. Opmerkelijk genoeg geeft een 
klein deel van de Groningers (6,8%) aan dat ze mogelijk verhuizen als de huisarts 
verdwijnt. Dit correspondeert met het percentage Groningers (7,1%) dat overweegt 
te verhuizen om dichter bij zorgvoorzieningen te gaan wonen. Tot slot is het 
overgrote deel van de Groningers (zeer) tevreden over de kwaliteit van de huisarts.

Bron: Groninger Panel, 2016

Wat zou u doen als de huisarts zou verdwijnen?

ik ga een alternatief zoeken

ik ga actie voor behoud  ondernemen

ik zou niets doen

ik ga verhuizen

6,8% 
van de Groningers geeft 
aan te verhuizen als de 
huisarts verdwijnt

SAMENVATTING  
De cijfers laten zien dat het 
huisartsenbestand in de provincie 
Groningen de afgelopen jaren iets is 
gekrompen, wat ouder is geworden 
en steeds meer vrouwelijke huisartsen 
bevat. Daarnaast is de gemiddelde 
afstand tot de huisarts licht is gestegen. 
Deze ontwikkelingen concentreren zich 
niet specifiek in krimpende of niet-
krimpende gemeenten. Groningers 
lijken veel belang te hechten aan de 
aanwezigheid van een huisarts in een 
dorp of de wijk. Dit gaat voor een deel 
van de Groningse bevolking zelfs zo ver 
dat ze overwegen te verhuizen als de 
huisarts in hun dorp of buurt verdwijnt.


