
 
  

Nieuwsbrief nummer 14 van 9 oktober 2010

De winkeltjes van bakker Bruin en andere leden van het 
bakkersgilde 
Bakker Bruin had een winkeltje in een dorpje aan de Maas. Hij werkte keihard 

om voor al zijn dorpsbewoners het allerbeste brood van de wereld te bakken. 

Hij was apetrots op zijn bakkerij. Hij werkte van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 

laat. Soms zelfs in het weekend als er iets bijzonders in het dorp te doen was. 

Als de fanfare optrad of tijdens de jaarlijkse kermisweek. Dan waren er zoveel 

bezoekers ook van buiten het dorp die zijn lekkere krentenbollen en broodjes 

wilden kopen, dat hij daar extra tijd in stak en zijn best voor deed. Dat hij 

zoveel tevreden klanten had maakte van hem een baasje met tomeloze energie. 

Het motiveerde hem goed na te denken over de bereiding van nieuwe 

bakkersproducten zoals lekkere abrikozentaartjes en luxe broodjes. Maar 

specialist was en bleef hij vooral in het bakken van zijn overheerlijke 

krentenbollen. 

 lees verder de avonturen van bakker Bruin 
 

Onze visie op de organisatie en financiering van de 

Nederlandse huisartsenzorg. 

 De afgelopen weken is de 'open brief' van VPHuisartsen met adviezen voor de 

toekomstige minister van VWS door veel huisartsen ondertekend. Kennelijk 

wordt onze visie op huisartsenzorg door een brede laag binnen de 

beroepsgroep gedeeld.  

  

Daarbij missen we nog de stem van een aantal van onze eigen leden. Mogelijk 

is de vorige nieuwsbrief door de vakantiedrukte aan uw aandacht ontsnapt. 

Als u nog niet heeft ondertekend vragen wij u het visiedocument te 

bestuderen en bij instemming alsnog te tekenen. Des te meer steun, des te 

meer kracht richting bestuurders en overheid 

  

Alle huisartsen in ons land wordt gevraagd adhesie te betuigen door de open 

brief persoonlijk mee te onderschrijven via het adhesieformulier op de site. U 

geeft daarmee aan het in grote lijnen eens te zijn met de gepresenteerde 

visie. 

  

U kunt de open brief en het visiedocument terugvinden via onderstaande link, 

daarbij vindt u ook de verwijzing naar het adhesieformulier. 

Adviezen aan de toekomstige minister van VWS 

  

http://www.vphuisartsen.nl/Nieuws/De-winkeltjes-van-bakker-Bruin-en-de-andere-leden-van-het-bakkersgilde.html
http://www.vphuisartsen.nl/Nieuws/Advies-VPHuisartsen-over-organisatie-en-financiering-toekomstige-huisartsgeneeskundige-zorg.html
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Van de bestuurstafel 
Om onze leden beter te informeren over wat wij als bestuur zoal doen een 

paar korte zaken: 

 

Onlangs had het bestuur een vruchtbaar gesprek met Sweder v Wijnbergen 

over de marktwerking en de huisartsenzorg. Volgens hem is het vooral 

Europese regelgeving die ons tot ondernemers maakt die onder de 

mededinging vallen. Pas als je aan zou kunnen tonen voor de gezondheidzorg 

in het land onmisbaar te zijn ("Public Health" belang) maak je een kans 

daarbuiten geplaatst te worden. We blijven ons er mee bezig houden. 

 

Verder is er op ons initiatief een regelmatig overleg met NHG en LVG 

(Landelijke Vereniging Georganiseerde 1e lijn), waarbij we ook de LHV 

hebben gevraagd aan te schuiven, maar die willen nog niet. Dit overleg is 

bedoeld om te komen tot een synergie van alle verenigingen en instanties die 

op de een of andere manier de belangen van huisartsen  behartigen. 

 

Tenslotte hebben we een bestuursoverleg met de LHV waarin standpunten 

worden uitgewisseld. 
 

Deze nieuwsbrief is een uitgaven van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen.   

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