
 

 

  
  

  

VerenigingPraktijkhoudendeHuisartsen

 voorheen Comité WAKE UP !!  

 
   

Callnummer 1 op 6 december 2009

  

Oprichting vereniging goed op schema 

In de afgelopen week is door het interimbestuur hard 
gewerkt aan de oprichting van de nieuwe vereniging.  Naast 
het schrijven van statuten wordt er een leden-
administratie opgezet, de site wordt aangepast en ook deze 
nieuwsbrief krijgt een ander uiterlijk. Dit alles zal nog een 
aantal weken in beslag nemen. Wij hopen rond de 
jaarwisseling zover te zijn dat de eerste leden zich kunnen 
aanmelden.  Verder is besloten de afkorting van de naam 
van de vereniging te wijzigen in VPH omdat dat beter in de 
mond ligt dan VvPH. Er is een oplossing gevonden voor het 
benodigde domein op internet. 
  
  

Veel nieuwe leden  
Sinds het uitbrengen van ons persbericht over de oprichting 
van een nieuwe vereniging voor praktijkhouders hebben zich 
bijna 80 nieuwe leden bij CWU aangemeld. Inmiddels is het 
aantal leden/sympathisanten gestegen tot 789! 

  

Wij zullen de CWU leden binnenkort vragen om zich officieel 
als lid aan te melden bij de VPH. Na de start van de nieuwe 
vereniging zal 'de beweging' CWU ophouden te bestaan 

  
  

Resultaten meetweek te bestellen 

De resultaten van de meetweek die wij in mei jl. hebben 
gehouden zijn inmiddels tot een paper verwerkt en 
gedrukt. Het is een mooie paper geworden waarin veel 
kerngetallen zijn te vinden van praktijkhoudende 
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huisartsen. We hebben het toegestuurd aan de 
belangrijkste stakeholders binnen de huisartsenzorg. 
Deelnemende praktijken krijgen het meetweekrapport 
gratis thuisgestuurd. 

  

Leden kunnen in het bezit komen van een exemplaar door 
het overmaken van €10,- op ING nr 3858166 tnv H. 
Suichies o.v.v. resultaten meetweek. 

  

Herman Suichies en Annelies Leloup 

naar expertmeeting L-EPD 

Op woensdag 9 december organiseert de Eerste Kamer een 
expertmeeting over het L-EPD onder auspiciën van het 
Rathenau instituut. CWU is daar op basis van een position 
paper, dat eerder door ons werd geschreven, voor 
uitgenodigd. Herman Suichies zal samen met Annelies 
Leloup CWU  vertegenwoordigen en proberen onze talrijke 
bezwaren aan de Leden van de Eerste Kamer over te 
brengen.  Wij wensen hen veel succes. 
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