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Nieuwsbrief nummer 21 van 15 februari 2011

  

Substitutie van zorg in de eerstelijn levert 
miljardenbesparing op 

  

      Het vierde artikel van de Projectgroep Randvoorwaarden gaat over 
substitutie van zorg uit de tweedelijn naar de eerstelijn. Aan de hand van een 
aantal concrete voorbeelden wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel geld 
huisartsen besparen op de totale kosten van de gezondheidszorg in Nederland. 
Dat is mogelijk dankzij de intrinsieke motivatie van huisartsen om hun vak 'in 
de breedte' te willen uitoefenen en de investeringen die sinds 2006 zijn gedaan 
in kennis, ruimte en apparatuur. 

De financiële onderlegger voor deze substitutie is de M&I financiering waarop 
door VWS en zorgverzekeraars sinds 1 januari 2011 wordt bezuinigd. Dat moet 
anders..... 

  

Lees het hele artikel op de site via onderstaande link: 

 

substitutie van zorg in de eerste lijn 

 

  Huisartsen voor ontkoppeling van dag- en ANW-zorg vanwege 
meer keuzevrijheid en betere onderhandelingspositie 

 

     Het draagvlak onder huisartsen voor verplichte levering of organisatie van 
24-uurs zorg neemt snel af. Was in 2004 nog 77% van de LHV-leden voor, op 
dit moment blijkt het percentage voorstanders onder de  praktijkhouders 
dramatisch gedaald naar 52%. Een ruime meerderheid is voor gescheiden 
contractering van dag- en ANW-zorg. 

  

De ANW-enquête, die dit najaar door Huisarts Vandaag en VPHuisartsen onder 
bijna 1100 huisartsen is gehouden, geeft een breed inzicht hoe huisartsen 
denken over de ANW-zorg en over de ontwikkelingen in de afgelopen jaren. 
Bovendien wordt duidelijk wat de voorwaarden en (on)mogelijkheden van 
huisartsen zijn bij het instandhouden van spoedzorg buiten de reguliere 

praktijkuren. 

  

VPHuisartsen heeft een brede discussie geïnitieerd over de organisatie van de 
ANW-zorg onder leden en niet-leden en komt met een actieplan voor 
reorganisatie van de ANW-zorg. De vereniging zal als beroepsorganisatie 
voorstellen de individuele 24-uurs zorgplicht van praktijkhouders te herzien. In 
de ledenvergadering van 24 maart a.s. worden de uiteindelijke beslissingen 
genomen over wat er anders kan en moet met de ANW-zorg. 

  

U kunt het  artikel vinden via onderstaande link: 

  

Enquête ANW zorg II 
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Herinnering Algemene Ledenvergadering 24 maart a.s. 

 

Op 24 maart is er een Algemene Ledenvergadering van VPHuisartsen in 
conferentiecentrum Reehorst te Ede. Alle leden zijn hier van harte welkom. Na 
de presentatie van het Jaarverslag 2010 doen de verschillende Projectgroepen 
verslag van hun activiteiten. We verwachten samen met de aanwezige leden 
tot een afstemming te komen over de strategie van VPHuisartsen voor 2011. 
Nadere informatie over de agenda volgt in de komende nieuwsbrieven. 
Reserveer de avond vast in uw agenda! Wij kunnen niet zonder uw inbreng. 

  

  
  

 

Deze nieuwsbrief is een uitgaven van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen.   

U kunt ons bereiken per email: info@VPHuisartsen.nl 
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