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Projectgroep 'Randvoorwaarden': 
  

praktijkkostenvergoeding 
voor de normpraktijk bijna €60.000 te laag om goede zorg te 

kunnen blijven verlenen 
  

  

De projectgroep 'Randvoorwaarden' is één van de projectgroepen waartoe de 
algemene  ledenver-gadering van VPHuisartsen op 7 april jl. heeft besloten. 
Deze projectgroep heeft van het bestuur de opdracht gekregen te onderzoeken 
wat de minimale randvoorwaarden zijn waaronder huisartsen ook in de 
toekomst kwalitatief goede zorg kunnen blijven leveren. 
De projectgroep bestaande uit Willem Harmsen, Wouter van den Berg en Ralph 
Koeleman heeft in de afgelopen tijd hard gewerkt en heeft nu  haar conclusies 
getrokken. 
In de komende maanden zullen vier artikelen worden gepubliceerd waarin 
wordt aangegeven welke praktijkkostenvergoeding(1)  noodzakelijk is voor 
een normpraktijk en welk norminkomen(2) recht doet aan de opleidingseisen 
en de zwaarte van het huisartsenberoep. Ook wordt een standpunt ingenomen 
over de beste financieringsvorm(3) voor de huisartsenzorg en de voorwaarden 
waaronder huisartsen substitutie van zorg(4) vanuit de tweede lijn kunnen 
realiseren. 
  

Vanaf vandaag kunt u het eerste artikel lezen op onze site  vphuisartsen.nl. Dit 
artikel handelt over de noodzakelijke praktijkkostenvergoeding voor een 
normpraktijk. Het maakt u duidelijk dat de stelselmatige kortingen met het 
achterwege blijven van indexaties in de afgelopen jaren tot een erosie van de 
tarieven hebben geleid waardoor de basiszorg (meer dan 95% van ons werk) 
met een krapte aan personeel, ruimte  en middelen moet worden geleverd. De 
huisartsenzorg blijkt een achterstandsgebied te zijn geworden. Lees deze 
analyse : 
 

De praktijkkosten van de huisarts 
  

http://www.vphuisartsen.nl
http://www.vphuisartsen.nl/Speerpunten/De-praktijkkosten-van-de-huisarts.html


 

  In oktober jl. is door Huisarts Vandaag in 
samenwerking met VPHuisartsen een enquête (deel I) gehouden onder ruim 
1000 huisartsen over de ‘feiten en getallen’ van de ANW-diensten. Gevraagd 
is o.a. naar dienst- en werkbelasting,  aantal verkochte diensten  en het 
bestaan van een seniorenregeling. Uit de resultaten blijkt dat volgens 62 % 
van de huisartsen de dienstbelasting is toegenomen ten opzichte van 2009 en 
69% ervaart een hogere werkdruk tijdens de diensten. De complete uitslag 
van de enquête is te lezen op: www.huisartsvandaag.nl/content/view/18460/48/ 
  

Op dit moment loopt deel II van de ANW-enquête die gaat over de ervaringen 
met ANW-diensten en de visie van huisartsen op wat er volgens hen goed en 
niet goed gaat in de huidige opzet en uitvoering van de ANW-zorg. 
VPHuisartsen wil de resultaten  van de ANW-enquêtes,  in samenspraak met 
andere betrokken partijen, een rol laten spelen bij het formuleren van beleid 
dat gericht is op reorganisatie van de ANW-zorg.  
  
Deelname aan de ANW-enquête door zoveel mogelijk praktiserende 
huisartsen verhoogt de waarde van de enquêteresultaten. VPHuisartsen roept 
daarom op actief uw ervaringen en visie te delen door deelname aan de 
enquête: www.huisartsvandaag.nl/limesurvey/index.php?

lang=nl&sid=87996&token=123456 

 

Deze nieuwsbrief is een uitgaven van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen.   

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

 

HuisartsVandaag en VPHuisartsen willen graag weten 
hoe u de ANW diensten beleeft. 
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