
 

 

  

Nieuwsbrief nummer 9 van 1 juni 2010

  

Doet minister Klink een poging tot omkoping van 

huisartsen? 

  

Onlangs stuurde minister Klink een brief aan alle huisartsen met de 

oproep toch vooral aanspraak te maken op de subsidieregeling voor 

aansluiting op het LSP.  In een tijd van grote financiële tekorten gaat de 

minister door met forse investeringen in een project waar nog steeds veel 

twijfels over bestaan. In de Eerste Kamer reageren senatoren geërgerd op de 

brief die VWS stuurde om huisartsen te stimuleren zich nog voor 1 juli aan te 

laten sluiten op  het LSP. 

Het lijkt er op dat minister Klink door een forse toename van het aantal 

LSP aansluitingen aan de Eerste Kamer wil laten zien dat de huisartsen "om" 

zijn. 

Het heeft er alle schijn van dat,  waar de leden van de Eerste Kamer steeds 

kritischer worden, hij de huisartsen wil omkopen om zich aan te laten sluiten 

in een laatste poging om de L-EPD wet door de senaat te krijgen. Overigens 

zijn er ook huisartsenposten en HIS-leverandiers die vanuit financiele 

motieven  druk uitoefenen op de huisartsen.  Door middel van een ingezonden 

brief in Huisarts Vandaag reageert een boze Hagro Renkum/Heelsum op deze 

"poging tot omkoping"van minister Klink.  Ook elders in het land werd de 

poging van VWS om huisartsen over te halen fors bekritiseerd.  

  
VPHuisartsen is altijd duidelijk geweest in de afwijzing van een landelijk EPD 

zoals voorgesteld door de minister en zal zich blijven verzetten tegen 

invoering. Voor een opsomming van de bezwaren verwijzen wij u naar de site

www.vphuisartsen.nl 

  

Wij adviseren u  geen gehoor te geven aan de oproep van de minister.   
 

VPHuisartsen-meetweek goed verlopen 

Van 15 tot en met 21 mei heeft VPHuisartsen een  meetweek georganiseerd. 

Meer dan 50 praktijkhouders hebben zich opgegeven en een week lang 

geregistreerd waar zij hun kostbare tijd aan hebben besteed. Hun registratie 

levert een schat aan gegevens op die wij in de zomermaanden zullen 

verwerken. 

Wij danken alle deelnemers hartelijk voor hun inspanningen en de bijdrage 
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die ze daarmee hebben geleverd aan de positionering van de huisarts. U 

ontvangt natuurlijk bericht over de uitkomsten. 
 

Deze nieuwsbrief is een uitgaven van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen.   

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




