Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. 7 april 2010
Op een mooie lenteavond kwam ongeveer 10% van de leden (36
personen) van VPHuisartsen bijeen in het Van der Valk Hotel te Leusden
voor de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV).
Opening
Om 20.00 uur opent Wouter van den Berg (voorzitter) de vergadering. Hij is
onder de indruk van de spontane opkomst op deze ALV.
De website met mogelijkheid tot aanmelding is slechts 2 maanden in de lucht
en inmiddels stevenen we af op 400 aanmeldingen. Het bestuur hoopt dat
tenminste 10% van het totaal aantal praktijkhoudende huisartsen in
Nederland zich aanmeldt. Dat wordt bereikt bij een ledental van 730.
De lijst met afmeldingen en aanwezigen wordt doorgenomen.
In het kort wordt de werkwijze van het bestuur van VPHuisartsen
gekenschetst: In een sfeer van goed onderling vertrouwen wordt zo effectief
moglijk met elkaar samengewerkt. Tot nog toe heeft het bestuur 6 keer
vergaderd, 4 maal via Skype en 2 maal aan huis.
Overleg met VWS,NHG en LVG is gestart. Doel is om ook met de LHV te
overleggen, maar LHV is hier nog niet op ingegaan. We willen met elkaar
delen wat we bij VWS vertellen, zodat we niet tegen elkaar uitgespeeld
kunnen worden.
Presenatie Bart Adèr
Bart Adèr geeft zijn visie op de ontwikkelingen van de huisartsgeneeskunde in
de afgelopen jaren. De integrale zorg is aan erosie onder hevig door
bureaucratie en taakdelegatie. Het vakgebied wordt protocollair opgedeeld. Op
termijn kunnen de protocollen door HBO-ers of MBO-ers worden uitgevoerd.
Het lijkt erop alsof er slinks wordt toegewerkt naar een ander soort
huisartsenzorg. Integrale persoonlijke continue zorg is niet langer haalbaar.
Wat over blijft is slechtere zorg. Versnippering van kennis en ervaring leidt tot
minder vertrouwen van de patiënt en tot kostenverhoging.
LHV heeft op deze ontwikkelingen niet gereageerd. We moeten ons
teweerstellen. Als het bij LHV niet lukt dan bij de VPHuisartsen.
Wouter van den Berg bedankt Bart Adèr voor diens presentatie. VPHuisartsen
gaat aan de slag met de pijnpunten die hij heeft gesignaleerd.
Oprichting VPHuisartsen en mandatering nieuw bestuur
De Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen is opgericht met ondersteuning
van Frank Gunneweg. Frank heeft aangegeven niet langer beschikbaar te zijn
als bestuurslid. De bestuursleden hebben zichzelf moeten benoemen tot het
eerste bestuur, omdat de vereniging anders niet opgericht kon worden. Het
bestuur wil graag het mandaat van de ALV om deze taak uit te voeren. Met
luid applaus wordt ingestemd met dit verzoek.

Sinds januari is Sietske Post werkzaam als secretarieel ondersteuner. Zij is per
1 maart officieel in dienst getreden.
Uitleg projectmatige werkwijze VPHuisartsen
Wouter van den Berg geeft uitleg over de projectmatige werkwijze van
VPHuisartsen. D.m.v. projectgroepen willen we snel een antwoord vinden op
complexe actuele vragen met inzet van geïnteresseerde en betrokken collega’s
met minimale belasting voor de betrokkenen. Ideeën kunnen de leden
achterlaten op het contactformulier op de website. Gevraagd wordt wat
gedaan wordt met de uitkomsten van de projectgroepen. Deze kunnen onder
meer dienen als inzet bij onderhandelingen.
Ook wordt gevraagd of een besloten discussielijst beschikbaar is op de
website. Deze staat in de stijgers. Het geraamte is er, alleen de extra
authorisatielagen (toegankelijk voor allen of alleen leden) moeten nog
gerealiseerd worden.
Presentatie projectplannen 2010
Hans Nobel presenteert 6 projectplannen voor 2010 en voorziet deze van
prikkelende stellingen en vragen:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

ANW-Zorg
Financieel-economische positie praktijkhouders
Vrije Huisartsgeneeskunde
Professionele Kernwaarden en organisatie huisartsenzorg
Bezuinigingsvoorstellen 2010
Marktwerking of Samenwerking

Inbreng ALV m.b.t. doelstelling en uitvoering projectplannen
In 6 groepen gaat de vergadering een uur lang uiteen om deze projectplannen
te bespreken. Van deze projecten moet ook de prioriteit aangegeven worden,
aangezien niet alle projecten in 2010 zullen kunnen worden uitgevoerd.
Na een levendige discussie krijgen leden de gelegenheid om een warm
pleidooi te houden wat volgens hem/haar prioriteit nummer 1 moet krijgen en
zo medeleden over te halen wat betreft de prioriteitstelling.
Na afloop van de vergadering leveren de aanwezigen hun formulier in met
prioriteitstelling en opgave van deelname aan een project.
Rondvraag
Ten slotte wordt nog een vraag beantwoord ten aanzien van de contributie.
Het aanvragen van een rekeningnummer voor een vereniging is een lastige
zaak. Het rekeningnummer is inmiddels bekend en volgende week zullen de
contributienota’s digitaal worden verstuurd.
Prijsuitreiking
Het Comité WAKE-UP! heeft eind vorig jaar een prijsvraag uitgeschreven voor
de ANW-Zorg. Herman Suichies en Hans Nobel hebben de inschrijvingen
beoordeeld. De prijswinnaar is Niek Leloup, hij zal een Wake-Up Light
overhandigd krijgen.
Sluiting
Om 22.10 uur wordt de vergadering gesloten met dank voor ieders komst uit
verre oorden als Goes, Reuver, Workum en Enschede.

