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De Zorgkaart Groningen bundelt informatie over de bereikbaarheid, beschikbaarheid en 

betaalbaarheid van zorg en ondersteuning in de provincie Groningen. Het accent ligt op 

vormen van zorg en ondersteuning die onder druk staan in onze provincie.  

De leidende vragen zijn: Is de toegankelijkheid van zorg en ondersteuning voldoende 

gewaarborgd? Ook in de dunbevolkte gebieden en ook voor mensen met weinig geld? De 

antwoorden kunnen politici, (zorg)bestuurders en inwoners helpen om gericht actie te 

ondernemen en oplossingen te zoeken.  

 
De Zorgkaart Groningen kent drie onderdelen:  

1. Bereikbaarheid van zorg, gezien de (geografische) locaties waar inwoners terecht kunnen 

voor zorg en ondersteuning.  

2. Beschikbaarheid van zorg, waarbij centraal staat of inwoners binnen redelijke termijn 

terecht  kunnen bij zorg en ondersteuning, dan wel belemmerd worden door lange 

wachttijden of wachtlijsten.   

3. Betaalbaarheid van zorg, voor de inwoners, met als insteek of de kosten die inwoners zelf 

moeten betalen wellicht belemmerend werken.   

Begin 2021 is de eerste versie van de Zorgkaart Groningen naar buiten gebracht. Het is de bedoeling 

dat de Zorgkaart halfjaarlijks wordt geactualiseerd. Ook zal de informatie op de Zorgkaart nader 

worden afgestemd op de behoefte van de gebruikers.  

 

Uitkomsten eerste versie Zorgkaart Groningen  

  De zorgkaart laat over de bereikbaarheid van zorg het volgende zien:  

 Apotheken en huisartsenpraktijken liggen geografisch redelijk goed verspreid over de 

provincie. Er zijn er relatief veel waarnemende huisartsen geregistreerd in de provincie 

Groningen. Dit kan een potentieel aan toekomstige praktijkhouders zijn.  

 Verreweg de meeste Groningers kunnen overdag binnen drie kilometer bij een huisarts of 

apotheek terecht. Maar in buitengebieden zijn de afstanden vaak langer dan vijf kilometer.  

 De ambulancestandplaatsen kennen een goede spreiding.  

 Ziekenhuiszorg en huisartsenposten zijn in een groot deel van de provincie binnen 15 

kilometer bereikbaar. Delen van de gemeenten Het Hogeland, Westerwolde en 

Westerkwartier vormen hierop een uitzondering.  

 Voor (onder meer) zelfstandig wonende ouderen is er een ruim aanbod aan 

ontmoetingsactiviteiten, informele hulp (zoals gezelschap houden, boodschappen doen, 

vervoer bieden en medicijnen halen) en informatie, advies & verwijzing op het gebied van 

welzijn en maatschappelijke ondersteuning. Het is lastig om deze, vaak kleinschalige 
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activiteiten, goed in beeld te krijgen. In relatie tot hun inwonertal lijken er vooral in de 

gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta veel activiteiten voor ouderen te zijn.  

 

  De zorgkaart laat over beschikbaarheid van zorg het volgende zien:  

 De wachttijden voor verschillende medische specialismen zijn in de provincie Groningen 

langer dan de norm die hiervoor is afgesproken (de treeknormen).  

 Ook de wachttijd voor een intakegesprek bij de geestelijke gezondheidszorg overschrijdt de 

treeknorm aanzienlijk.  

 De sector verpleging, verzorging en thuiszorg heeft flinke wachtlijsten, maar die bestaan op 

dit moment vooral uit mensen die zorg willen op een specifieke locatie of van een specifieke 

zorgaanbieder.  

 Een belangrijke achterliggende factor bij het ontstaan van wachtlijsten is de krappe 

arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. Met name gespecialiseerde verpleegkundigen, 

verpleegkundigen op mbo-niveau en artsen zijn moeilijk te vinden als er vacatures zijn. Dit 

geldt vooral in de noordelijke en oostelijke randen van de provincie. 

 

 

Belangrijkste conclusies over bereikbaarheid: 

 De verbinding tussen de medische wereld en het sociaal domein is van belang om 

persoonsgerichte en nabije zorg te kunnen bieden. Deze verbinding is nog niet optimaal 

gerealiseerd.  

 De huisartsenzorg staat onder druk. Er zijn te weinig huisartsen die praktijkhouder willen 

worden.  

 Gezien de cruciale functie van de (praktijkhoudende) huisarts als vast aanspreekpunt en 

behandelaar in de eerste lijn en poortwachter naar de tweedelijnszorg, is de 

toekomstbestendigheid van de huisartsenzorg een belangrijke opgave, vooral in Noord- en 

Oost-Groningen. 

 

Belangrijkste conclusies over beschikbaarheid: 

 De arbeidsmarkttekorten gaan zich de komende jaren nog meer doen gelden. Een belangrijke 

opgave is daarom: voldoende zorgprofessionals opleiden en uitstroom voorkomen. Dit 

betekent ook: voldoende stageplaatsen en leer- en werkplekken. 

 Gericht beleid is nodig om de regio (nog) aantrekkelijker te maken voor zorgprofessionals.   

 Oplossingen voor knelpunten in de beschikbaarheid van zorg moeten deels van buiten de zorg 

vandaan komen. Denk aan: goede ouderenhuisvesting, voorzieningen voor ouderen en 

mantelzorgondersteuning. 

 Naar verwachting zullen veel wachtlijsten in de zorg door de coronacrisis nog verder oplopen. 



   
 
 

 

 De zorgkaart laat over de betaalbaarheid van zorg voor inwoners het volgende zien:  

 Blijkens onderzoek uit 2017 vormen de zorgkosten voor één op de zeven Groningers (14%) 

een belemmering om zorg te gebruiken.  

 Langdurige betalingsachterstanden bij de zorgverzekering komen het vaakst voor in het 

oostelijk deel van de provincie Groningen (met uitzondering van Westerwolde), evenals 

geregistreerde problematische schulden in het algemeen.  

 

 

Belangrijkste conclusies over betaalbaarheid: 

 Als mensen om financiële (of andere) redenen niet de zorg krijgen die nodig is, kan dat leiden 

tot verergering van klachten, minder welbevinden en een zwaardere zorgvraag.  

 Vroegsignalering van betalingsachterstanden en problematische schulden is ook met het oog 

op gezondheid en zorg van groot belang. (Per 01-01-2021 is de wettelijke basis (Wgs) hiervoor 

verruimd).  


