
 
 
 
Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
Ministerie van VWS 
Den Haag         
 
Amsterdam, 20 augustus 2010 

 
Ons kenmerk: VPH20082010 
Betreft: Advies VPHuisartsen over organisatie en financiering toekomstige huisartsgeneeskundige zorg 

 
Excellentie, geachte minister,      

Bij de start van uw ministeriële ambtsuitoefening, willen wij u allereerst geluk, wijsheid en moed toewensen. Wij 
hopen dat u, in samenspraak met alle partijen in de zorg, een beleid zult voeren dat leidt tot betere zorg voor de 
burgers en satisfactie bij de werkers in het veld. 

De VPHuisartsen (Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen) is een vereniging – opgericht in februari 2010 – die op 
onafhankelijke wijze de belangen behartigt van huisartsen. 

Wij geven u in deze open brief ongevraagd advies over de organisatie en financiering van de toekomstige 
huisartsgeneeskundige zorg (bijlage I). De onderbouwing van onze adviezen is te lezen in het bijgaande 
‘Visiedocument’ (bijlage II). 

Wij onderschrijven voorts de adviezen die op 14 juli namens de LHV en NHG aan de informateurs Rosenthal en 
Wallage zijn gezonden. Dat wij u in aanvulling hierop van advies dienen, komt voort uit onze visie op een aantal 
aandachtpunten die door de LHV en NHG niet zijn genoemd. 

Voor de toekomstige huisartsenzorg hopen wij dat u de professionele kernwaarden van ons vak zult respecteren 
en begrip zult hebben voor onze wens vanuit een zekere autonomie de zorg aan onze patiënten te kunnen bieden. 
De betekenis voor de samenleving van een sterke huisartsgeneeskunde, zoals die de afgelopen decennia is 
opgebouwd, vindt haar fundament in deze uitgangspunten. Het zijn essentiële voorwaarden om de beroepsgroep 
haar enthousiasme en motivatie te laten behouden voor de uitvoering van goede, betaalbare en wereldwijd 
gewaardeerde huisartsgeneeskundige zorg. 

Deze open brief en de ‘Adviezen aan de Minister van VWS’ wordt mede ondertekend door een dagelijks groeiend 
aantal huisartsen (zie www.vphuisartsen.nl). Ook het ‘Visiedocument’ wordt door de ondertekenaars op 
hoofdlijnen onderschreven. 

Wij zijn graag bereid onze adviezen persoonlijk toe te lichten. 
 
Met hoogachting, 

 
Namens het bestuur van VPHuisartsen, 
W. N. van den Berg, voorzitter    
J.C. Nobel, secretaris 
e-mail  secretaris@vphuisartsen.nl 
 

Bijlagen 
- Adviezen organisatie en financiering toekomstige huisartsgeneeskundige zorg (Bijlage I) 
- Visiedocument van VPHuisartsen (Bijlage II) 

CC 
-  De heren van Opstelten, Rutte, Verhagen en Wilders  
- Vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
- Tweede Kamer fracties 

- Besturen van LHV, NHG, LVG, VHN en Stichting de Vrije Huisarts 
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