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Eerste resultaten van de meetweek: werklast huisartsen 
neemt toe 
Van 10 tot 17 mei jl. is door VPHuisartsen een meetweek georganiseerd
waarbij door 50 huisartsen een week lang al hun werktijd is geregistreerd. 
Deze meetweek was een vervolg op de meetweek in 2009 van het Comité 
WAKE UP!! 
Inmiddels zijn de resultaten van deze laatste meetweek bekend. We zullen er 
een mooi rapport van maken dat u t.z.t op onze site kunt lezen. Een belangrijke 
uitkomst, die tot nadenken stemt, is dat huisartsen in 2010 ruim 5 procent 
langer werken dan in 2009. Dat komt overigens overeen met de productiegroei 
zoals door het CVZ (in geld) wordt gemeten. Voor een normpraktijk is een 
huisartspraktijkhouder nu ruim 58 uur in de weer. Dit exclusief de diensten. 
Veel huisartsen doen dit niet meer alleen maar laten zich bijstaan door een 
HIDHA. 
 

VPHuisartsen brengt minister Schippers op een ludieke 
manier het visiedocument onder de aandacht 

 
  

In de vroege morgen van dinsdag 9 november jl. zijn bij het ministerie van 
VWS in Den Haag 150 krentenbollen bezorgd met het logo van VPHuisartsen. In 
de doos zat ook het verhaal van bakker Bruin (zie de site vphuisartsen.nl) en het 
visie document met adviezen aan de minister  dat u ook op onze site kunt 
vinden. 
  

http://www.vphuisartsen.nl


 

Grote belangstelling voor het VPHuisartsenartikel over 
de praktijkkostenvergoeding 

  

Binnen enkele dagen is het artikel over de praktijkkostenvergoeding, waarover 
u in de vorige nieuwsbrief bent geïnformeerd, door enkele honderden collega's 
gelezen op de site van VPHuisartsen. De projectgroep heeft becijferd dat deze 
vergoeding ongeveer 60.000 euro te laag is om ook in de toekomst goede 
huisartsgeneeeskundige zorg te kunnen verlenen.   
Als u het artikel nog niet heeft gelezen kunt u het vinden via onderstaande link. 
Wij verzoeken u vriendelijk deze nieuwsbrief ook doorte sturen naar 
geïnteresserde collega's zodat zij zich van de inhoud op de hoogte kunnen 
stellen. 
  

De praktijkkosten van de huisarts 

  

 
 

Meer dan 1000 huisartsen vulden deel II van de ANW 
enquête in. U kunt nog meedoen 

De sluitingsdatum van de ANW-enquête die Huisarts Vandaag in samenwerking 
met VPHuisartsen heeft opgezet, wordt verlengd tot 21 november. Al meer dan 
1000 collega’s, waaronder veel VPH-leden, hebben deelgenomen aan  de 
enquête. 
Deel uw ervaringen  en visie over de huidige en toekomstige ANW-zorg met uw 
collega’s. 
 
Indien u een inlogcode hebt voor HuisartsVandaag, klik dan: 
http://www.huisartsvandaag.nl/limesurvey/index.php?sid=87996&lang=nl 

  

Mocht u geen inlogcode hebben, meldt dat aan Jan Huizinga, dan stuurt hij per 
omgaande uw inlogcode. 
redactie@huisartsvandaag.nl 

  

 
 

Deze nieuwsbrief is een uitgaven van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen.   

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