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Eerste Kamer deelt bezwaren VPHuisartsen tegen de
EPD-wet van Klink
Het bestuur van VPHuisartsen is bijzonder tevreden met de uitkomst van de
behandeling van de EPD wet in de Eerste Kamer. Alle bezwaren die door
VPHuisartsen in de afgelopen jaren naar voren zijn gebracht zoals
onveiligheid, onnodige grootschaligheid en (on)betaalbaarheid van het L-EPD
worden door senatoren van verschillende politieke signatuur gedeeld. De wet
is in zijn huidige vorm van tafel.
Het is nu aan het veld om aan te geven wat een werkbare en wenselijke
oplossing zou kunnen zijn voor de digitale uitwisseling van gegevens. Dit blijft
een aandachtspunt voor VPHuisartsen.

Help VPHuisartsen aan het 500e lid!
VPHuisartsen groeit snel en dat is hard nodig om meer invloed te kunnen
uitoefenen. Ondanks mailings en nieuwsbrieven blijken toch veel collega
huisartsen nog niet op de hoogte van onze activiteiten. Het bestuur vraagt u
deze nieuwsbrief door te sturen naar een aantal geïnteresseerde collega’s in
uw omgeving. Het succes van onze stellingname tegen de EPD-wet maakt
nog eens duidelijk dat we invloed kunnen hebben als we samen optrekken
met een heldere en eenduidige visie. VPHuisartsen komt op voor de belangen
van praktijkhouders die pal staan voor de kernwaarden van ons prachtige
vak!

Nationale Ombudsman gaat opzet NZA-onderzoek
alsnog beoordelen
In 2009 diende collega Roelof Moes een klacht in bij de Nationale Ombudsman
over de opzet en uitvoering van het NZa-kostenonderzoek Huisartsenzorg
2008. Comité WAKE UP!! (later VPHuisartsen) en stichting De Vrije Huisarts
ondersteunden nadien het verzoek van collega Moes aan de ombudsman om
een onderzoek in te stellen.
Inmiddels zijn ook de consequenties van het ondeugdelijke NZa
kostenonderzoek duidelijk geworden: op grond van de vastgestelde
‘overwinsten’ in 2006 zijn de huisartsen vanaf 2010 forse bezuinigingen
opgelegd.
Veel leden van VPHuisartsen namen deel aan de NZa Projectgroep die de
ondeugdelijkheid van het kosten onderzoek aan de kaak heeft gesteld.
Inmiddels heeft de Nationale Ombudsman besloten (mei 2010), na een
eerdere slag om de arm, om alsnog een formeel onderzoek te starten. “Mede
gelet op de signalen die in de zaak rond het Kostenonderzoek Huisartsenzorg
2008 naar voren kwamen, is besloten in deze zaak een onderzoek te
starten….”
Wij wachten vol spanning af wat het oordeel van de ombudsman zal zijn.
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