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Laatste Nieuws
Het is even stil geweest rond de VPH. Het interimbestuur is
druk bezig allerlei praktische zaken te regelen. De statuten
voor de nieuwe vereniging zijn bijna klaar en hetzelfde geldt
voor de aanmeldingsprocedure die nodig is om u als lid in te
kunnen schrijven. Voor de aanmelding sturen wij u
binnenkort een speciale nieuwsbrief.
Er wordt gewerkt aan een ontwerp van een logo en
nagedacht over de opzet van een nieuwe site. Veel
praktische zaken die nodig zijn voordat een vereniging van
start kan gaan. Gelukkig hebben we bij al deze activiteiten hulp gekregen . Het interimbestuur is versterkt met
Frank Gunneweg, huisarts in Ermelo, bekend van De Vrije
Huisarts . Voor de PR en Communicatie heeft Ramon
Naarden uit Haarlem zich beschikbaar gesteld.
Wij verwachten u in januari een concreet beleidsplan te
kunnen voorleggen. Hierin zijn de speerpunten van het
beleid tot de zomer 2010 opgenomen.
Vorige week zijn Herman Suichies en Annelies naar de
expertmeeting over het L-EPD geweest, georganiseerd door
de Eerste kamer. U leest elders in deze nieuwsbrief een
verslag van deze bijeenkomst.

Verslag Expertmeeting L-EPD
Op 9 december is onder auspicën van de Eerste Kamer een
expertmeeting over het L-EPD gehouden. Namens CWU
zijn Herman Suichies en Annelies Leloup daarbij aanwezig
geweest. Zij waren er, naast de LHV, als enige vertegenwoordigers van de Nederlandse huisartsen.
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Annelies en Herman hebben de Leden van de EK duidelijk
kunnen maken, dat er onder huisartsen geen draagvlak is
voor een L-EPD en dat het niet mogelijk zal zijn de kwaliteit
van de over te dragen gegevens te garanderen.
De beveiliging kent nog steeds grote en fundamentele
problemen.
De
algemene
mening
van
meerdere
experts: een
informatiesysteem van
een
dergelijke
omvang is eigenlijk nooit goed te beveiligen. De uitleg van
het NICTIZ over alle veigheidseisen waaraan het syteem zou
voldoen deed aan deze opvatting niets af. Met name Prof
Icke, sterrenkundige, die vaak te hulp werd geroepen door
Heleen Dupuis, was daar helder en duidelijk over.
Het CBP bleek een tot dusver onbekend advies aan de
minister te hebben gegeven om de wet zo niet in te
dienen. Dit college maakt zich grote zorgen over de in de
wet opgenomen formulering
"geen inzage van de
verzekeraars, tenzij dat voor de uitvoering van hun
wettelijke taak noodzakelijk is". Deze ontsnappingsroute
acht het CPB ontoelaatbaar.
Bij sessie over de rechten van de patiënten waren uiteraard
NPCF, CG raad en consumentenbond aan het woord. De
NPCF kreeg een veeg uit de pan vanwege hun weinig
kritische houding ten opzichte van VWS.
De laatste sessie over regionaal versus landelijk: ook daar
kritische opmerkingen over de grootschaligheid. Het CBP
was nogal kritisch over de regionale EPD's. De LHV
probeerde dat te pareren, maar het idee van langzame uitrol
via regionaal om uiteindelijk toch tot een landelijk EPD te
komen was in zekere zin wat dubbel en kwam daardoor
minder goed uit de verf.
De algehele indruk: de Eerste Kamer stond kritischer ten
opzichte het L EPD dan verwacht. De discussies waren erg
levendig en er is veel informatie met de leden van de EK
uitgewisseld. Zelfs de fracties van CDA en PvdA waren
kritisch. In hoeverre zich dat politiek vertaalt zullen we
moeten afwachten. De voorzitter van de commissie wekte
de indruk dat de Eeerste kamer probeert de zaak op de
lange
baan
te
schuiven. Daarmee
voorkomt
men
gezichtsverlies voor Klink maar ook dat de wet er op deze
manier komt.

Patrick Smeets hekelt marktwerking
In Medisch Contact nr 49 is een artikel gepubliceerd van de
hand van Patrick Smeets met als titel: "Marktwerking is
zorgverschraling" . In scherpe bewoordingen neemt Patirick
afstand van marktwerking in de zorg omdat dit volgens
hem leidt tot zorgverschraling. De thuiszorg, geestelijke
gezondheidszorg en farmaceutische zorg zijn schrijnende
voorbeelden van de wijze waarop de markt de kwaliteit van
zorg negatief heeft beïnvloed.
De door de minister gewenste functionele bekostiging van
de ketenzorg in eerste lijn zal op dezelfde manier leiden tot
kwaliteitsverlies. Dit treft met name de ouderen en de
zwakkeren in onze samenleving. In een overzichtelijke
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tabel laat Patrick zien dat een alternatief is voor de
functionele bekostiging van de ketenzorg dat recht doet
aan de inzet van huisartsen en niet leidt tot een
verschraling van onze basiszorg. Het interimbestuur van de
VPH beveelt het artikel van harte in uw aandacht aan:
Naar MC artikel 'Marktwerking is zorgverschraling'
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