
  

 

    

  

Nieuwsbrief nummer 4 van 11  februari 2010

 

In het vervolg van deze nieuwsbrief leest u meer over de aanmeldprocedure. Wij 
hopen dat u zich massaal zult aanmelden. De recente NZa uitvoeringstoets acute zorg  
die vorige week is verschenen, waarin geadviseerd wordt om huisartsen wettelijk te 
verplichten tot 24/7 zorgplicht, maakt nog een keer duidelijk hoe belangrijk het is dat 
praktijkhouders zich verenigen. 

De eerstvolgende Algemene ledenvergadering van VPHuisartsen wordt gehouden op 
woensdag 7 april a.s. om 20.00 uur. Nadere informatie over de locatie en de wijze 
van inschrijven volgt 

 

 

  Het is zover. De nieuwe Vereniging Praktijkhoudende 

Huisartsen is een feit. Er is een nieuwe site die de spil zal 

zijn in de communicatie met de leden. En er zijn statuten 

waarin de democratie van de vereniging is vastgelegd. Er 

is een bestuur om het beleid dat door de ledenvergadering 

wordt vastgesteld uit te voeren. Nu de leden nog. Het 

woord is aan u.....  

   

Aanmelden voor het lidmaatschap 

Doordat de site van VPHuisartsen is gebouwd met een andere programmeertaal dan 
die van Comité WAKE UP!! kunnen we helaas geen gebruik maken van het 
sympathisantenbestand dat we hebben opgebouwd. Aan u de vraag om nog eenmaal 
al uw gegevens te willen invullen via de onderstaande link. U ontvangt een 
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bevestigingsmail. Na enkele weken wordt u een contributienota toegestuurd.  

De VPHuisartsen kent drie soorten leden: 

1. gewone leden  zijn huisartsen die voor eigen rekening en risico een praktijk 
voeren. De gewone leden bepalen met elkaar het beleid van de vereniging. Zij 
hebben het recht de Algemene Ledenvergaderingen te bezoeken en hun stem uit 
te brengen. Zij geven richting aan plannen door mee te doen aan ledenpeilingen 
en hun mening uit te spreken in fora en discussielijsten. Gewone leden betalen 

de volledige contributie die voor 2010 is vastgesteld op € 300,-  
2. aspirant-leden zijn AIOS, HIDHA's en vaste waarnemers. Maar ook een 

huisarts in dienstverband kan zich aanmelden als aspirant lid. Zij hebben 
toegang  tot de Algemene Leden Vergadering maar hebben daar geen stemrecht. 
Zij doen mee aan de meningsvorming door deelname aan ledenpeilingen en fora. 
Aspirant leden betalen een gereduceerd contributiebedrag dat voor 2010 is 
vastgesteld op €150,-  

3. Sympathisant-leden steunen het gedachtengoed van de vereniging.Zij kunnen 
meespreken op fora en in discussielijsten maar hebben geen toegang tot de 
Algemene Leden Vergadering. Zij hebben geen stemrecht. Sympahtisant leden 
betalen een vrijwillige bijdrage waarvan het minimumbedrag in 2010 op € 150,-

is gesteld  
U kunt zich aanmelden via onderstaande link. 

  
naar aanmelden VPHuisartsen 

  
   

NZa wil huisartsen verplichten tot 24/7 zorg 

Het voorstel van de NZa is voorts om de huisartsenposten voor een deel risicodragend 
te maken. 

  

Opde site van VPHuisartsen vindt u onder 'speerpunten' een uitgebreid commentaar op 
deze uitvoeringstoets: 

  

commentaar  NZa uitvoeringstoets  

  

  

De NZa heeft vorige week een uitvoeringstoets gepubliceerd over de 
acute zorg. In het kort komt het erop neer dat de minister van de NZa 
het advies krijgt huisartsen wettelijk te verplichten tot het leveren van 
24/7 zorg. Daarbij worden de SEH's vanziekenhuizen zodanig gekort op 
deze vorm van zorg dat men deze patiëntenstroom zal willen afbuigen 
in de richting van de huisartsenpost. 

   

Deze nieuwsbrief is een uitgaven van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen.   

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


