
  

 

    

  

  

Nieuwsbrief nummer 5 van 17 maart 2010

 

VPHuisartsen maakt goede start 

Wij verzoeken u om zoveel mogelijk collega's in uw omgeving te attenderen 

op het belang om lid te worden van VPHuisartsen. 

Alleen wanneer we als één grote groep samen optrekken zal het lukken om de 
belangenbehartiging van de praktijkhoudende huisartsen op een andere manier vorm 
te geven en meer doeltreffend te laten zijn.  

 

  Via de nieuwe site van VPHuisartsen melden zich 

dagelijks  collega's aan als lid of aspirant lid van de 

Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen. Vorige week 

hebben alle praktiserende huisartsen in Nederland een 

brief gehad waarin ze op het bestaan van de nieuwe 

vereniging zijn gewezen.  Ook de CWU-sympathisanten die 

zich nog niet hebben aangemeld krijgen een rappel. 
  

   

VPHuisartsen schrijft minister Klink brief over NZa -

voorstel 24/7 zorg 

Naar aanleiding van de uitvoeringstoets van de NZa over de acute zorg 
heeft het bestuur van VPHuisartsen een brief geschreven aan minister 
Klink waarin het grote vraagtekens zet bij de 'markttechnische' 
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De NZa lijkt met het advies aan minister Klink om huisartsen wettelijk te verplichten 
verantwoordelijkheid te dragen voor een 24-uurs zorgaanbod, meer problemen dan 
oplossingen te creëren. De verplichte beschikbaarheid van voldoende (en uitgeruste) 
huisartsen voor drempelloze 24-uurs zorg, draagt in elk geval een potentieel conflict 
met de beroepsgroep in zich. Lees de brief in de bijlage (attachment) die gekoppeld is 
aan deze nieuwsbrief.  

onderbouwing van de gepresenteerde adviezen. 

   

Ledenvergadering VPHuisartsen 7 april 2010 
De eerstvolgende Algemene ledenvergadering van VPHuisartsen wordt gehouden op 
woensdag 7 april a.s. om 20.00 uur in het Van der Valk Hotel Leusden  aan de 
Philipsstraat 18 te Leusden. De agenda is als volgt:  

1. Opening  
2. Vaststellen agenda  
3. Post  
4. Presentatie Bart Adèr met zijn visie op de ontwikkelingen van de 

huisartsgeneeskunde in de afgelopen jaren  
5. Mandatering nieuwe bestuur. Het CWU bestuur heeft van haar sympathisanten 

de opdracht gekregen om een nieuwe vereniging op te richten. Bij de oprichting 
van VPHuisartsen is statutair een bestuur benoemd dat bestaat uit de volgende 
personen 
-Wouter van den Berg uit Leusden (voorzitter) 
-Hans Nobel uit Alphen aan den Rijn (secretaris) 
-Annelies Leloup uit Amsterdam (penningmeester) 
-Ramon Naarden uit Haarlem (PR en communicatie) 
-Herman Suichies uit Eefde (lid) 
Dit bestuur wil gaag door de Ledenvergadering worden gemandateerd om deze 

taak uit te oefenen zodat men zeker is met last en ruggespraak te spreken.  
6. Uitleg projectmatige werkwijze VPHuisartsen  
7. Presentatie projectplannen 2010  
8. Inbreng ledenvergadering m.b.t. doelstelling en uitvoering projectplannen 2010  
9. Besluitvorming projectplannen 2010  

10. Rondvraag  
11. Sluiting om 22.30 uur   
  
Leden en aspirant leden kunnen zich aanmelden via het contactformulier op de site 
van VPHuisartsen 

naar contactformulier op de site  
  

  
  

   

Deze nieuwsbrief is een uitgaven van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen.   

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


