
 

  

Nieuwsbrief nummer 7 van 19 april 2010

 

Enthousiaste en betrokken huisartsen op de 

Ledenvergadering van VPHuisartsen 

  

 Op 7 april 2010 is de eerste Algemene 

Ledenvergadering van VPHuisartsen gehouden in 

Hotel van der Valk in Leusden. Bijna 40 leden uit 

alle delen van het land hebben de weg naar 

Leusden gevonden. Zij hebben ervoor gezorgd 

dat het een levendige vergadering is 

geworden waar belangrijke besluiten zijn 

genomen over de inzet van VPHuisartsen in het 

komende jaar. Een  uitgebreider verslag van de 

ALV kunt u lezen op onze site.    Lees verder..... 
 

Meetweek 2010 

Het bestuur van VPHuisartsen heeft besloten om in de week voorafgaande 

aan Pinksteren (15 t/m 21 mei) opnieuw een meetweek te organiseren. De 

organisatie zal op dezelfde manier verlopen als vorig jaar. U ontvangt 

binnenkort een speciale nieuwsbrief met de benodigde formulieren om mee te 

kunnen doen. 

Vorig jaar hebben 58 praktijkhouders de moeite genomen om gedurende 1 

week hun activiteiten te registreren. Dit heeft een schat aan gegevens 

opgeleverd die we door middel van een paper inzichtelijk hebben gemaakt. 

Door het onderzoek te herhalen ontstaat er vergelijkingsmateriaal dat inzicht 

geeft in trends. Zijn we harder gaan werken? Besteden we meer of juist 

minder tijd aan de administratie? Antwoorden op zulke belangrijke vragen 

krijgen wij alleen boven tafel als u bereid bent om mee te werken. Deelname 

kost overigens niet erg veel tijd. Ook als u vorig jaar niet heeft meegedaan 

kunt u zich aanmelden voor de meetweek 2010. 
 

Wat zoekt de NMa bij de LHV ? 

Deze week heeft  de NMa een grootschalige inval gedaan in het landelijk 

bureau en enkele regiokantoren  van de Landelijke Huisartsen Vereniging 

(LHV). 

De mededingingsautoriteit  rechtvaardigt deze ‘bedrijfsbezoeken’ met de 

verklaring dat zij meldingen heeft gekregen van ongeoorloofde 

http://vphuisartsen.nl/Vereniging/Verslag-Ledenvergadering-VPHuisartsen-7-april-2010.html
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samenwerkingsafspraken tussen huisartsen, die de vrije artsenkeuze voor 

patiënten belemmeren. Het  zou volgens de NMa  gaan om  afspraken tussen 

huisartsen (groepen) die  het voor patiënten onmogelijk maken om van 

huisarts te wisselen en om afspraken die nieuwe toetreders belemmeren door 

hen uit te sluiten van waarneemregelingen. VPHuisartsen zet vraagtekens bij 

de door de NMa opgegeven redenen om invallen te doen.   Lees verder ...... 

  
 

RVZ bepleit inloopcentra 

De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg heeft onlangs een discussienota 

uitgebracht waarin wordt bepleit om nader onderzoek te doen naar het 

oprichten van laagdrempelige inloopcentra in de buurt, waar mensen met 

simpele klachten kunnen binnenlopen en bovendien adviezen kunnen krijgen 

over eten en bewegen. Het focus moet volgens de RVZ verschuiven van zorg 

en ziekte naar gezond gedrag. Het advies dat is uitgebracht met het oog op de 

vast te stellen zorgagenda 2010-2020 die, aldus de RVZ,  vraagt om een 

grondige oriëntatie op de organisatie van de zorg. 

  

 

Door de LHV is alert gereageerd op de publicatie van dit advies. 

 

Voorzitter Steven van Eijck: ‘We hebben in ons land al inloopcentra, die heten 

huisartsenvoorziening. De huisarts is laagdrempelig, toegankelijk, vertrouwd 

en in de buurt. Laten we dat vooral zo houden en geen extra instituut in het 

leven roepen. Dat is weinig zinvol. En al helemaal niet in tijden waarin we 

moeten bezuinigen op de zorg.’ 

Het bestuur van VPHuisartsen is het volledig eens met deze analyse. 

Meer informatie 

RVZ: Persbericht 

RVZ: Discussienota (pdf) 
 

Deze nieuwsbrief is een uitgaven van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen.   

U kunt ons bereiken per email: VPHuisartsen@gmail.com 
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