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Bevolking in kaart

Huisartsenpraktijken in de omgeving

Inwoners van Nederland gingen in 2008 gemiddeld 2,8 keer 
naar de huisarts. Degenen die de dichtstbijzijnde huisarts 
kozen, hoefden voor dit doktersbezoek meestal geen grote 
afstand af te leggen: de gemiddelde afstand bedroeg 0,9 ki-
lometer. Binnen één kilometer kon uit bijna twee praktijken 
worden gekozen. Binnen drie kilometer liep dit aantal op tot 
ruim vijf. Over het algemeen moesten mensen in het 
(noord-)oosten van ons land de grootste afstand afleggen.

In de Noord-Hollandse gemeente Schermer is de weg naar 
de huisarts het langst. Inwoners van die gemeente moeten 
gemiddeld 2,9 kilometer afleggen. Den Haag is de gemeen-
te waar patiënt en huisarts het dichtst bij elkaar wonen. 
Daar is de gemiddelde afstand tot een huisartsenpraktijk 
0,4 kilometer. Den Haag is ook koploper wat betreft het aan-
tal huisartsenpraktijken dat bewoners binnen drie kilometer 
van hun woning kunnen vinden: met ruim 40 is dit aantal 
hoger dan in alle andere grote steden in het westen van het 
land. In Amsterdam, Rotterdam en Leiden is de keus met 
respectievelijk 37, 26 en 22 huisartsenpraktijken binnen drie 
kilometer eveneens groot.

In 22 van de 443 gemeenten die Nederland in 2008 telde is 
er voor de inwoners minder dan één huisartsenpraktijk bin-
nen drie kilometer. In 28 gemeenten moet gemiddeld min-
stens twee kilometer worden afgelegd om bij een huisart-
senpraktijk te komen. De minste keus hebben de bewoners 
van de Waddeneilanden Vlieland, Terschelling, Ameland en 
Schiermonnikoog. Op de eilanden met slechts één dorp 
woont de dokter echter wel dichtbij. De gemiddelde afstand 
tot een huisartsenpraktijk is op Vlieland (0,6 kilometer) en 
Schiermonnikoog (0,5 kilometer) minder dan gemiddeld.

Op het vasteland hebben Millingen aan de Rijn en Helden 
het laagste aantal huisartsenpraktijken binnen een afstand 
(over de weg) van vijf kilometer. Bij Millingen aan de Rijn 
speelt de aanwezigheid van de Rijn daarbij een rol. Voor 
andere gemeenten aan de grote rivieren, zoals Meerlo-
Wanssum, Buren, Neerijnen en Lith, maar ook in de provin-
cie Zeeland, geldt iets soortgelijks. Bij Dordrecht, dat inge-
kapseld ligt tussen de grote rivieren, is dit echter niet het 
geval: inwoners vinden er binnen drie kilometer wel onge-
veer 15 huisartsenpraktijken.

1. Gemiddelde afstand naar dichtsbijzijnde huisartsenpraktijk
per gemeente

0,4 tot 1

1 tot 1,5
1,5 tot 2

2 tot 3

Afstand in km

Schermer

Buren

Neerijnen

Meerlo-Wanssum

Lith

Millingen aan de Rijn

2. Aantal huisartsenpraktijken binnen 3 kilometer

0,5 tot 1,3

1,3 tot 7

7 tot 19,0

19,0 tot 39,6

Schermer

Buren

Neerijnen

Meerlo-Wanssum

Lith

Millingen aan de Rijn


