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Aanleiding 

De huisartsen van Goirle hebben aan de gemeente verzocht om een centrale voorziening 

te organiseren in de gemeente waar hun patiënten als eerste terecht kunnen als zij 

symptomen hebben van het coronavirus. 

 

De huisartsen in Goirle willen een centrale locatie in de gemeente om zo het risico van 

het besmetten van meerdere huisartspraktijken in de gemeente te voorkomen. 

Daarnaast wordt op korte termijn een piek verwacht in het aantal besmettingen met het 

coronavirus. Dat heeft grote gevolgen voor de medische capaciteit van het dorp. Door dit 

centraal te organiseren kan maximaal worden ingezet op het voorkomen van besmetting 

van zowel patiënten als artsen.    

 

De huisartsen in Riel vallen onder het cluster van huisartsen in Gilze-Rijen. Zij 

organiseren een eigen voorziening in de gemeente Gilze-Rijen      

 

Ingang C 

De gezamenlijke huisartsen hebben voorgesteld dit in een “drive through” vorm te 

organiseren. Dat wil zeggen dat de patiënt zoveel mogelijk buiten, zittend in de eigen 

auto wordt geschouwd. De patiënt rijdt (uiteraard als bijrijder) een speciaal gemaakte 

straat in waar achtereenvolgens een assistent en daarna een huisarts de patiënt bekijkt. 

Er is op deze manier minimaal lichamelijk contact tussen de patiënt en arts en daarmee 

wordt het risico op eventuele besmetting zoveel mogelijk verminderd. In voorkomende 

gevallen kan de patiënt met een advies daarna weer heengezonden worden via de 

uitgang van de drive through.  

 

Mocht dit onvoldoende beeld geven van de toestand van de patiënt, dan kan deze nader 

onderzocht worden in een daarvoor gemaakte spreekkamer. Indien medisch noodzakelijk 

kan direct een ambulance worden gebeld. Ook is er een voorziening waar de patiënt 

tijdelijk op een bed gelegd kan worden in afwachting van de ambulance.  

 

Het grote voordeel van deze aanpak is dat de vermoedelijk besmette patiënt zoveel 

mogelijk buiten is. Er is dus maximale ventilatie en de kans op besmetting van 

medepatiënten en artsen is veel minder dan wanneer een dergelijke voorziening binnen 

gemaakt wordt. Binnen kan het virus blijven hangen met alle gevolgen van dien.    

 

De drive through is alleen te bezoeken op afspraak. Het maken van een dergelijke 

afspraak verloopt via de reguliere kanalen van de huisarts. Via de telefoon wordt eerst 

ingeschat of de patiënt corona gerelateerde klachten heeft. Indien de arts dit 

noodzakelijk acht wordt de patiënt uitgenodigd om langs te komen bij de drive through. 
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Patiënten met niet corona gerelateerde klachten worden zoveel mogelijk in de normale 

praktijk ontvangen.   

 

 

Parkeerterrein VOAB 

De voorziening wordt gebouwd op het parkeerterrein van VOAB. Dit terrein is groot 

genoeg en heeft daarnaast een kermisaansluiting zodat er water en elektriciteit 

voorhanden zijn. VOAB ligt langs een doorgaande weg en is dus gemakkelijk bereikbaar. 

Daarnaast is er enige afstand met de dichtstbijzijnde woonhuizen. Omdat het terrein zo 

groot is, kan indien gewenst de capaciteit van de drive through worden vergroot.       

 

Kosten 

De kosten voor de drive through bedragen circa €25.000 voor de eerste maand. Elke 

maand extra kost daarna €18.500. Zodra de pandemie onder controle is, wordt deze 

voorziening afgebroken en verlopen de behandelingen weer via de reguliere 

huisartsenzorg. Het is op voorhand uiteraard niet te zeggen hoe lang deze voorziening 

gehandhaafd moet worden.  

 

Het is op dit moment nog niet duidelijk of de kosten worden vergoed door de 

zorgverzekeraars of het rijk. Huisartsen en gemeente sluiten hiervoor een overeenkomst 

waarin een inspanningsverplichting is opgenomen dat beiden hun uiterste best doen om 

de kosten te verhalen. Vanwege de tijdsdruk worden alle rekeningen nu door de 

gemeente betaald.   

 

Alternatieven 

Er zijn meerdere alternatieven besproken met de huisartsen. Dit zijn bijvoorbeeld het 

gebruik kunnen maken van de kleedkamers van VOAB of sporthal de Haspel. Het risico 

van besmetting is echter doorslaggevend geweest bij de keuze voor de drive trough en 

niet voor de alternatieven. 

 

Communicatie 

De direct omwonenden worden, voordat de aanleg start, geïnformeerd via een 

omwonendenbrief. Daarnaast zal via de diverse gemeentelijke communicatiekanalen 

bekend worden gemaakt dat deze tijdelijke voorziening wordt ingericht.   

 

Ook zal in de nabijheid van de drive through bewegwijzering worden gemaakt om 

mensen de goede kant op te sturen. De titel van de voorziening heeft de naam INGANG 

C gekregen.  

 

 
 
 


