
  

 

    

  

Nieuwsbrief nummer 3 van18 januari 2010

 

Binnenkort krijgt u de kans om u aan te melden. In deze nieuwe nieuwsbrief een 

verslag van de activiteiten van het interim-bestuur in de afgelopen weken. 

 

 

  Het nieuwe logo  van de VPHuisartsen is er... Met een 

krachtige rode V die met zijn sierlijke krul vewijst naar de 
haan die ons wakker kraait sinds de oprichting van Comité 
WAKE UP!!  
Maar ook een krul die symbool staat voor een uitnodigende 

armzwaai om lid te worden van onze nieuwe vereniging en samen 

met ons een nieuwe koers uit te zetten voor de 

belangenbehartiging in de huisartsenzorg. 

   

Verslag kennismakingsbezoek VWS 

Als nieuwe vereniging VPHuisartsen in oprichting zijn wij uitgenodigd voor een gesprek 

met een aantal adviseurs van minister Klink. Op 7 januari hebben wij in Den Haag 

gesproken met Marc Berg en Nicole Schell (bij VWS verantwoordelijk voor de 

huisartsen-bekostiging) en Arend Herman (vertegenwoordiger chronische 

patiënten).Van de VPHuisartsen waren Wouter van den Berg, Hans Nobel, Herman 

Suichies en Annelies Leloup aanwezig. 

Het was een oriënterend gesprek waarin de vertegenwoordigers van VWS uitleg gaven 

over het VWS-beleid uit het recente verleden en iets vertelden over waar men naar toe 

wil. De bestuursleden van VPHuisartsen kregen de ruimte hun opvattingen naar voren 

te brengen. 

  

De medewerkers van VWS wilden ons duidelijk maken dat minister Klink het beste met 

de beroepsgroep huisartsen voor heeft. Benoemd werd de onmacht van Klink na de 

gepresenteerde resultaten van de NZA (€ 340 mln overschrijding) en dat minister Bos 

geld wil zien. Klink moest ons wel korten, aldus VWS. 



  

De ontwikkeling van functionele bekostiging is nodig om inzichtelijk te maken wat wij 

als huisartsen doen. Voor politici is het huisartsenwerk een grijs gebied. Zij willen 

kunnen zien wat wij doen en wat het oplevert. 

  

Wij hebben verteld wie wij zijn en waarom wij tot oprichting van een nieuwe 

vereniging zijn gekomen. 

In reactie op wat VWS wil, gaven wij aan dat wij geen concurrentie met onze collega-

hulpverleners willen, maar samenwerking. Veel van wat de huisartsen doen is niet in 

maat en getal uit te drukken. Er is een onderwaardering voor wat huisartsen doen; 

beleidmakers geven er blijk van geen besef te hebben van wat de huisarts aan 

gezondheid- en economische schade voorkomt. De ambities van Klink ten aanzien van 

betere chronische zorg in de eerstelijn: voor meer en betere zorg zijn meer personeel 

en middelen nodig, investeringen i.p.v. bezuinigingen. 

  

Na anderhalf uur uitwisselen van meningen werden wij uitgenodigd om met elkaar in 

gesprek te blijven en onze reacties te geven op de verder plannen van VWS. 

  

Er blijft een positief gevoel over het feit dat wij in gesprek zijn met VWS, maar 

realiseren ons dat ernog een heel lnage weg te gaan is om het tij te keren in de 

huidige ontwikkelingen betreffende de huisartsenzorg.  

  
   

Lobby KNMG bestuur voor individueel lidmaatschap 

Een aantal leden van VPHuisartsen heeft in het afgelopen jaar het lidmaatschap van de 

LHV opgezegd. Daarmee verliest men automatisch het lidmaatschap van de 

koepelorganisatie KNMG. Wij weten dat een deel van de betrokken huisartsen dit 

betreurt en opteert voor een individueel lidmaatschap van de koepelorganisatie. 

Hiervoor is echter goedkeuring nodig van het KNMG-bestuur en dat bleek in de 

afgelopen maanden niet altijd welwillend te reageren op dergelijke verzoeken. 

Om die reden heeft een delegatie van het bestuur van VPHuisartsen op 6 januari 

jl. een bezoek gebracht aan bestuur en directie van de KNMG met het verzoek om 

welwillend om te gaan met verzoeken tot een individueel lidmaatschap.Wij 

hebben enige toelichting gegeven op de achtergronden van het ontstaan van onze 

vereniging en over datgene waar wij voor staan. Dit gesprek heeft geleid tot het 

nodige begrip en de voorzitter van de KNMG heeft ons toegezegd dat men in het 

vervolg constructief om zal gaan met een verzoek tot indivueel lidmaatschap.  
Een dergelijk verzoek kunt u richten aan: 
  
Bestuur van de KNMG 
Postbus 20051 
3502 LB Utrecht 
  
   

Klachtenregeling voor niet LHV-ers 
Voor onze leden die geen lid (meer) zijn van de LHV hebben we uitgezocht of  

aansluiting bij een klachtenregeling die gekoppeld is aan een LHV-kring mogelijk is.  

Daarvoor hebben we alle regionale klachtencommissies benaderd en gevraagd naar 

hun beleid t.a.v niet-LHV leden. In vrijwel alle regio's blijkt men zich te kunnen 

aansluiten. Wel wordt vaak als eis gesteld dat men (althans voor een deel) werkzaam 

is in het kringgebied. 

De klachtencommissie staat dus meestal los van enig verband met de LHV, hetgeen 

eigenlijk ook noodzakelijk is voor een onafhankelijke klachtenregeling. 

Soms zijn er wel extra kosten indien men geen lid (meer) is van de LHV. 

Hieronder de regio’s en de kosten op een rijtje 
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*In deze regio’s is de prijs afhankelijk van de praktijkgrootte, tot 1500 en boven 1500 

pat. 

** In regio Haaglanden is lidmaatschap kring en klachtencommissie formeel 

gekoppeld, Wel kan men een verzoek indienen toegelaten te worden hetgeen 

welwillend zal worden beoordeeld. Het bestuur van de kring gaat onderzoeken in 

hoeverre leden van de VPH, ook van buiten de regio, zich toch via een aan hen 

gelieerde stichting kunnen aansluiten. U hoort nader. 

*** In Twente kan men alleen van de klachtenregeling gebruik maken als men kringlid 

is.  De contributie van de kring is 800 euro. Als je geen kringlid bent kan je donateur 

worden, de kosten zijn dan 1111 euro 

Kortom, voor de meeste huisartsen die geen LHV lid (meer) zijn verandert er niet zo 

veel, behalve in Twente en mogelijk in de regio Haaglanden. 

Soms zijn er wel extra kosten indien men geen LHV lid (meer) is. 

Regio Kosten LHV 
lid/jr 

Kosten niet 
LHV lid/jr 

regiogebonden 

Amsterdam      150 300 ja 
Noordwest Ned.          125 125 ja 
Haaglanden * * ? 
Rotterdam/Zuid Holl zuid 110 110 ja 
Rijnland/midden Holl 

en             
75-125** 75-125** ja 

Westland/Schieland/Delfland     75-125** 75-125** ja 
Zuid Nederland 100 100 ja 
Midden Nederland 150 150 ja 
Stedendriehoek 150 150 ja 
Twente 800*** 1111*** ja 
Noord Nederland 150 200 ja 

   

Deze nieuwsbrief is een uitgaven van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen.   

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


