
 
 
 

     
Perspectief voor de huisartsenzorg  

met behoud van de kernwaarden

Verslag Algemene ledenvergadering d.d. 24 november 2011  
 
Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze 2e 
ledenvergadering van VPHuisartsen in 2011. Hij bedankt de aanwezigen voor hun komst. 
Vanavond zullen we enkele belangrijke besluiten nemen.  
De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2011 worden ongewijzigd 
vastgesteld. 

 
Mededelingen bestuur 

Hans Nobel heeft half oktober een hartoperatie ondergaan. Het gaat goed met hem. Daar zijn 
we allemaal heel blij mee. Vanavond is hij weer voor het eerst aanwezig bij en vergadering 
van VPHuisartsen.  
Ons 500e lid kunnen wij welkom heten. Dit is heel mooi, maar nog niet genoeg. Daar komen 
we later op de avond op terug. 
In de afgelopen drukke maanden: 
• heeft Herman Suichies een artikel geschreven m.b.t. de hoogte van het inkomen van de 

huisarts (geplaatst in het FD) en een artikel voor Medisch Contact ‘Huisarts zet de tering 
naar de nering’. 

• hebben we op uitnodiging van de LHV deelgenomen aan de manifestatie op 6 oktober. 
• hebben we tijdens de manifestatie krentenbollen en Kernwaardenbrochures uitgedeeld. 

Hartelijk dank aan allen die hierbij geholpen hebben. 
• is op verzoek van VPHuisartsen een Wob-procedure door Nysingh gestart m.b.t. de 

korting van € 112 mln. met als doel te onderzoeken of hier onrechtmatigheden in zitten.  
• hebben we een legaat van de ELHA ontvangen van € 18.000 dat we kunnen gebruiken 

voor juridische procedures.   
• is een Wob-procedure t.a.v. het bereikbaarheidsonderzoek door IGZ gestart bij Bram 

Janssen om te onderzoeken of er zaken zijn die we procedureel kunnen aangrijpen. 
• hebben wij (n.a.v. ons verzoek aan de NZa om een restitutietarief voor patiënten wiens 

verzekeraar geen contract met de huisarts heeft gesloten) in mei een nader gesprek met 
de NZa gevoerd, waarna een afwijzing volgde. Hiertegen hebben wij inmiddels bezwaar 
aangetekend. 

• hebben wij verzocht om deelname aan de klankbordgroep van het nieuwe 
bekostigingsonderzoek dat volgend jaar door de NZa wordt gedaan. 

• hebben wij een marktonderzoek door Marketresponse laten uitvoeren onder alle 9000 
huisartsen. Hieraan hebben 400 huisartsen deelgenomen. Dit is voldoende om conclusies 
te trekken t.a.v. mogelijkheden tot ledengroei. 

 
Stand van zaken korting 2012 en volgende jaren  

Anton Maes, huisarts in Dieren, geeft een diepgaande presentatie over het huidige 
krachtenveld t.a.v. de huisartsenzorg. De korting van € 112 mln. is structureel, volgende jaar 
volgt nog meer. Meer loon naar werken gaat meer korting betekenen. Nog zo’n forse korting 
en de huisartsenzorg is niet levensvatbaar meer. Om huisartsenzorg een succes te laten 
blijven voor de samenleving moeten we focussen op kernwaarden maar ook op de financiële 
randvoorwaarden en de wetgeving. 
De voorzitter dankt hem voor zijn bevlogen verhaal. 

 
Maatregelen in reactie op de korting 

Gevraagd wordt of het ook mogelijk is het verplichte pensioen af te schaffen en dit facultatief 
te maken. Bezwaar is dat we dan als beroepsgroep ook de fiscale aftrekbaarheid kwijtraken. 
Het bestuur zal dit onderwerp in de volgende bestuursvergadering bespreken. 
De bespreking van de voorliggende besluiten levert een felle discussie op dat de basiszorg 
niet in de waagschaal gezet moet worden, wat nu door de korting het geval is. Ketens gaan 



ten koste van de basiszorg en resulteren in een nieuwe korting door de minister. 
Een grote meerderheid stemt voor de besluiten ‘maatregelen tot kostenbeperking’ en 
‘maatregelen om nieuwe overschrijdingen te voorkomen’. 
 

Ontkoppelingsbesluit ANW-zorg 
De vergadering besluit dat de ANW-zorg geen huisartsenzorg is en de verantwoordelijkheid 
van de huisartsenposten zou moeten worden.  
Om tot ontkoppelen te komen is meer massa nodig dan een ledenaantal van 500 huisartsen. 
Daarom komt er een intekenlijst waarop ook niet-leden zich kunnen intekenen en tegen 
betaling van € 50,- juridische ondersteuning zullen ontvangen. Voor dit proces hebben we 
juridische en publicitaire ondersteuning nodig. Zodra we meer zicht hebben over de mogelijke 
invalshoeken zal een communicatiebureau ingehuurd worden. 
In de stemming (incl. schriftelijke volmachtstemmen) wordt door een overgrote meerderheid 
besloten tot ontkoppeling van dag- en ANW-zorg: 77 voor, 3 tegenstemmen en 2 
onthoudingen.  
De komende tijd zal VPHuisartsen de noodzakelijke stappen zetten m.b.t. de realisatie van de 
ontkoppeling. Hiervoor zal o.a. overlegd worden met beroepsorganisaties en instellingen op 
het terrein van de ANW-zorg. 
 

Instellen werkgroep Toekomstvisie 
Besloten wordt tot het instellen van een werkgroep Toekomstvisie, waarin aanbevelingen 
zullen worden gedaan voor de huisartsenzorg in de toekomst met aandacht voor de inhoud 
en de kosten van deze zorg. Als deelnemers van deze werkgroep melden zich naast 
initiatiefnemer Annelies Leloup: Chantal van ’t Zandt, Gert van de Wetering, Marcel van 
Philips, Peter Slinkman, Herman Suichies en Annette Offringa.  

 
Leden voor leden actie VPHuisartsen 

Na 1,5 jaar hebben we nu ruim 500 leden. We hebben echter meer leden nodig. Daarom 
willen we een leden voor leden actie houden om d.m.v. een persoonlijke benadering de 
huisartsen die het wel met ons eens zijn maar zich (nog) niet hebben aangemeld net dat 
duwtje in de rug te geven om lid te worden. Voorstel is dat onze leden leden werven door:  
1. via de huidige leden te werven onder de persoonlijke contacten en  
2. het belang van lidmaatschap op de agenda van de Hagro-vergadering te zetten. 
Deze persoonlijke benadering kan mensen overtuigen tot lidmaatschap.  
Andere ideeën vanuit de vergadering zijn: op de site tonen hoeveel % van de huisartsen lid 
is, interessante sprekers op diverse bijeenkomsten in het land om VPHuisartsen te promoten 
en benadrukken dat wij er specifiek zijn voor de praktijkhouders. 

 
Rondvraag 

Gevraagd wordt of VPHuisartsen ook een korting voor de MOVIR kan regelen, nu de 
kortingsregeling verdwijnt voor diegenen die het LHV-lidmaatschap hebben opgezegd. MOVIR 
heeft een contract met LHV. VPHuisartsen kan ook een business case indienen bij de MOVIR, 
maar zij gaven ons niet veel kans. Daarom gaan we het ook bij een concurrent proberen. 
Zodra hierover meer bekend is zullen we de leden informeren. 
Verder wordt gevraagd of nagedacht is over een mediacampagne: veel en vaak publiceren. 
Dit proberen we wel d.m.v. artikelen en persberichten, maar het is lastig om het gepubliceerd 
te krijgen. Veelal is er geen belangstelling vanuit de media. Op het juiste moment het juiste 
tijdschrift benaderen is een kunst op zich. Herman Suichies slaagt daar goed in. We zijn er 
attent op en denken er continue over na. Het idee om als lid zelf lokaal de publiciteit op te 
zoeken en hiermee patiënten te informeren juicht het bestuur van harte toe. 

 
Sluiting 

De voorzitter dankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid. 


