
 

 
Dit Patiëntenforum wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Coevorden. 

 

Denk mee over de toekomst van de 
huisartsenzorg in Coevorden en Dalen 

 
 
Zoals u misschien al hebt gehoord of gelezen, zijn wij als huisartsen in Coevorden en Dalen bezig om ons voor 
te bereiden op onze toekomst. Beter gezegd op de toekomst van de huisartsenzorg in ons gebied. Want er 
verandert veel in de zorg en in de regio. Voor u en voor ons is het belangrijk dat de kwaliteit van de 
patiëntenzorg behouden blijft. Sterker nog, wij denken dat samen met u nog beter te kunnen maken. Daar 
willen en gaan we aan werken. Op dit moment zijn we bezig om daarvoor plannen te ontwikkelen. 
 
Wij vinden het erg belangrijk dat onze patiënten met ons meedenken. De zorg draait tenslotte om de patiënt! 
Daarom nodigen wij u graag uit om mee te doen aan ons   

 Patiëntenforum op donderdag 17 maart 2016 om 19.00 uur 
in Theater Hofpoort, Kasteel 1, 7741 GC Coevorden 

 
Is dat wel iets voor mij? 
Misschien denkt u nu: ‘Huisartsenzorg, daar heb ik toch geen verstand van?’, maar dat hoeft ook niet.  
Wij zoeken mensen die hun ervaringen willen delen over de zorg die ze nu krijgen en mensen die ons aangeven 
wat ze in hun eigen situatie belangrijk vinden voor de toekomst. Het Patiëntenforum is zo opgezet dat iedereen 
zijn of haar eigen verhaal daar in kwijt kan. Dat doen we op een enigszins speelse manier, zodat het zowel een 
zinvolle als een leuke avond wordt. 
 
Wat gaan we doen? 
We gaan met in totaal 100 personen aan de slag in kleine groepjes van zes personen. Per groep worden 
verschillende onderwerpen behandeld die betrekking hebben op de huisartsenzorg. Alle ideeën die worden 
geopperd worden besproken en opgeschreven. We gaan niet discussiëren, want het gaat er niet om wie er 
gelijk heeft: elk idee is waardevol. Ook zaken waar niet specifiek naar gevraagd wordt, kunt u kwijt. Elk groepje 
heeft een eigen begeleider, die ervoor zorgt dat iedereen gehoord wordt. 

 
Wat levert het op? 
Door deel te nemen aan ons Patiëntenforum levert u een belangrijke bijdrage aan de verandering en 
verbetering van de huisartsenzorg in Coevorden en Dalen. Onze patiënten moeten dat in de praktijk gaan 
merken, want daar gaat het uiteindelijk om. Uit ervaringen van soortgelijke forums blijkt dat deelnemers de 
bijeenkomst als erg zinvol, leuk en inspirerend ervaren. Uiteraard zorgen we die avond voor een hapje en een 
drankje. Kortom: alle reden om mee te doen! 
 
Wat gaat er daarna gebeuren? 
Alle ideeën worden op een rij gezet en geanalyseerd. Uw mening wordt meegenomen in de plannen die op dit 
moment worden gemaakt. We zijn staan nog aan het begin van het proces. Tot aan de zomer gaan we verder 
werken aan de plannen. In het najaar wordt bekend gemaakt hoe de huisartsenzorg in Coevorden en Dalen 
eruit zal gaan zien. En dan is het natuurlijk de bedoeling dat u een deel van uw ideeën in de plannen terugziet. 
Voor de zomer krijgt u echter al een verslag van de uitkomst van het Patiëntenforum. Daarnaast gaan we via de 
media alle patiënten informeren over deze avond en de uiteindelijke resultaten. 
 
Hoe kunt u zich aanmelden? 
Dit kan op twee manieren: 

 U wordt benaderd vanuit uw eigen praktijk. 

 U meldt zich zelf aan bij uw eigen praktijk. Dat kan persoonlijk aan de balie of door even te bellen en 
uw belangstelling kenbaar te maken. 

 
Praktische informatie 

 De bijeenkomst duurt van 19.00 – 21.30 uur. U bent welkom vanaf 18.30 uur, zodat we op tijd kunnen 
starten. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje na te praten. 

 Als u nog vragen hebt over het Patiëntenforum, dan kunt u contact opnemen met uw eigen 
huisartsenpraktijk. 


