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Goede bereikbare en beschikbare zorg is van groot belang voor de  inwoners van Groningen. Om 

meer zicht te bieden op het zorglandschap ontwikkelde Sociaal Planbureau Groningen, in opdracht 

van de provincie Groningen, de Zorgkaart Groningen. De Zorgkaart Groningen bundelt voor het 

eerst op één plek informatie over de bereikbaarheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van zorg 

en ondersteuning in de provincie Groningen. De digitale kaarten geven snel inzicht waar welke 

vormen van zorg en ondersteuning zich bevinden en waar de toegankelijkheid onder druk staat.  

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken: “Ik ben zeer tevreden over het inzicht dat we hebben kunnen 

realiseren met de Zorgkaart Groningen. We hebben al veel informatie over de zorg in onze 

provincie,  maar met de Zorgkaart Groningen hebben wij voor beleidsmakers en andere 

belanghebbenden een instrument beschikbaar waarin voor het eerst informatie en cijfers over de 

toegankelijkheid van zorg is samengebracht. Naar aanleiding van de ervaringen met de Zorgkaart 

kijken we naar de verdere vervolgstappen en komen hier op een later moment op terug”. 

De Zorgkaart geeft een aantal urgente inzichten. 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. De wachtlijsten in Groningen zijn gemiddeld lang voor de 

geestelijke gezondheidszorg. Verwacht wordt dat dit door de coronacrisis nog kan toenemen. Het 

behouden en opleiden van  zorgpersoneel is voor de toekomst van essentieel belang. Ook het eerder 

signaleren van betalingsachterstanden en schulden is belangrijk voor de toegankelijkheid van de zorg 

op de lange termijn. Wanneer mensen zorg gaan mijden, om financiële redenen, kan dit op langer 

termijn schadelijker zijn voor de gezondheid. 

Doorontwikkeling Zorgkaart Groningen 

Sociaal Planbureau Groningen gaat, in samenspraak met de provincie, in de volgende fase verkennen 

of er een verdieping nodig is op thema’s met verschillende regionale samenwerkingspartners. 

• Bekijk de Zorgkaart Groningen 

  

https://sociaalplanbureaugroningen.nl/zorg/zorgkaart-groningen/
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NOOT VOOR DE REDACTIE (niet voor publicatie) 

De Zorgkaart Groningen is vanaf maandag 22 maart 9.00 uur online.  

De Zorgkaart Groningen publiceren we in de OndekdeZorg week. Deze is dit jaar van 22-27 maart. 

Tijdens deze week wordt speciale aandacht gegeven aan het werk in zorg en welzijn (in de regio). 

Tijdens de coronacrisis blijkt hoe kwetsbaar ons zorgstelsel is. De komende jaren krijgen we ook te 

maken met verschillende grote uitdagingen: een sterke vergrijzing, meer druk op mantelzorg, minder 

beschikbare professionals, concentratie van specialistische zorg. Hoe houden we met elkaar de zorg 

toekomstbestendig in onze regio? Meer informatie over de OntdekDeZorg week in Groningen: 

https://week.zorgpleinnoord.nl/. De aandacht voor zorg en welzijn is urgent. 

 

De provincie Groningen zet zich in voor het behoud van een passend zorgaanbod, dat bereikbaar en 

toegankelijk is voor alle inwoners. Om hiervoor tot onderbouwde besluiten te komen heeft de 

provincie opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een Zorgkaart. De Zorgkaart Groningen 

bundelt voor het eerst op één plek informatie over de bereikbaarheid, beschikbaarheid en 

betaalbaarheid van zorg en ondersteuning in de provincie Groningen.  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Dr. Martin Paul Bakker 

onderzoeker  

06 528 886 96 

m.bakker@sociaalplanbureaugroningen.nl  
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