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Schippers’ nieuwe zorgplan langs de
meetlat: meer dwang
Nadat minister Schippers in december
vorig jaar haar zorgplan in de Eerste
Kamer weggestemd zag worden, kwam
ze begin februari met een nieuwe
versie. VPH-bestuurslid Herman
Suichies analyseert haar voorstel: 'De
marktideologische banden worden nog
strakker aangehaald.'
 
Het hele artikel is te lezen op VPHuisartsen.nl

Gezocht: secretariële ondersteuning
VPHuisartsen is op zoek naar een parttime medewerker ter
ondersteuning van de administratie en het bestuur.
 

Heb jij affiniteit met de belangenbehartiging van
huisartsen? Ben jij die assistente of POH'er die
graag de vleugels uitslaat? Draag jij de VPH een
warm hart toe?
 

Klik dan hier, reageer, of maak ons attent op een geschikte
kandidaat.

Mededeling over declaratie-afwijzingen
door Achmea
Verschillende praktijkhouders zonder contract huisartsenzorg 2015 
hebben ons bericht dat zij door Achmea niet correct uitbetaald
worden waar het de ‘wettelijke betalingen’ (inschrijftarieven)
betreft. Hierbij zijn declaraties met een leeftijds- en
achterstandswijktoeslag in het geheel niet uitbetaald.

Daar praktijkhouders die verhaal haalden bij Achmea onjuist
geïnformeerd werden met ('U moet eerst uw Kernafspraken
insturen'), hebben we contact opgenomen met Achmea.

Duidelijk is dat bij Achmea fouten zijn gemaakt, zowel in de
afwijzing van declaraties als in de voorlichting naar de huisartsen.
Door VPHuisartsen is voorgesteld dat de verzekeraar de declaratie-
afwijzingen corrigeert en daar de betreffende praktijkhouders zo
spoedig mogelijk over bericht. Ook kunnen huisartsen ervoor
‘kiezen’ zelf de herdeclaraties uit te voeren.

           

Stuur deze nieuwsbrief door naar een geïnteresseerde collega

Online gevonden

Gezinsvoogd krijgt recht
op noodzakelijke
informatie
 
Per 1 januari 2015 krijgt de
gezinsvoogd een eigenstandig
recht op informatie. Het gevolg is
dat artsen, en elke andere derde
met een beroepsgeheim,
desgevraagd en zonder
toestemming van de betrokkenen
een gezinsvoogd informatie
moeten verstrekken
(spreekplicht). Dit geldt alleen als
de informatieverstrekking
noodzakelijk is voor de uitvoering
van de ondertoezichtstelling. 

Lees verder op Artsennet.nl

Kritiek op verplichte
visitatie huisartsen
 
Huisartsen moeten eens in de vijf
jaar verplicht gaan deelnemen
aan een visitatieprogramma om in
aanmerking te komen voor
herregistratie. Het verplichte
visitatieprogramma, dat is
ontwikkeld door het Nederlands
Huisartsen Genootschap (NHG),
krijgt op websites als
HuisartsVandaag veel kritiek.

Lees verder bij Medisch Contact

Radar: huisartsen weigeren
VGZ-contract te tekenen
 

Consumentenprogramma Radar
besteedde aandacht aan de 500
huisartsen die weigeren om een
contract met VGZ te tekenen.
Wat betekent dit voor de
patiënt?
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