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Open brief aan Eerste Kamer over
wetsvoorstel 33509
VPHuisartsen heeft 16 februari
jongstleden een open brief gestuurd
aan de leden van de Eerste Kamer om
aandacht te vragen voor een aantal
onduidelijkheden in het voorliggende
wetsvoorstel 33509. Hierover zal op
korte termijn een besluit worden
genomen. Deze wet regelt onder meer
het al dan niet toestemming moeten vragen aan patiënten bij de
uitwisseling van medische gegevens via een elektronisch
uitwisselingssysteem.
Lees de brief hier [pdf]

Online gevonden
‘Het ging niet meer over de
vraag: wie zit hier voor
me?’
Wanneer het marktdenken zo
doorslaat in de instelling waar
psycholoog Masja Schakenbos
werkt, wordt het haar te veel.
Hoe kun je na één consult al een
diagnose stellen? Waarom is er
geen tijd meer voor reflectie?
Waarom draait alles om facturen
schrijven?
Lees verder op volkskrant.nl

Eerste MedZ 2015 valt vrijdag op de mat
Vrijdag 27 februari komt de
nieuwste MedZ uit. Thema: 'Hoe
overleeft de huisarts 2015.'
Het vakblad van VPHuisartsen
verscheen vorig jaar voor het eerst.
De zes edities bevatten prikkelende
gesprekken, zoals dit dubbelinterview met de voorzitters van de
LHV en de VPH, heldere
vraagstukken en analyses die de
kern raken. Het zijn artikelen die
het blad maken tot een must read
voor huisartsen en andere
geïnteresseerden. Houdt ook
VPHuisartsen.nl in de gaten voor de
nieuwste editite.

Voorlopige wijzigingen tarieven cao-Hidha

Rapport evaluatiecommissie Tuitjenhorn twee
maanden vertraagd
Het onafhankelijk onderzoek naar
het handelen van betrokken
instanties in de zaak Tuitjenhorn
is twee maanden vertraagd. De
commissie, onder leiding van
voormalig vice- president van de
Hoge Raad Bleichrodt, zou haar
rapport oorspronkelijk eind
januari presenteren. In een brief
aan de Tweede Kamer schrijven
ministers Opstelten en Schippers
dat de commissie om twee
maanden uitstel heeft gevraagd.
Lees verder bij Artsennet

Almelose huisarts vertrekt
uit Nederland door macht
zorgverzekeraars

De volledige cao voor Hidha's wordt nog uitonderhandeld door
werkgevers en werknemers, maar sinds 1 januari jongstleden zijn
onderstaande wijzigingen van kracht:
ANW-vergoeding evenredig gedaald t.o.v.
werkgevers. Voor hidha's daalt dit van €55,12 naar
€54,71.
Maximum budget persoonlijke kosten is vastPersoonlijke gesteld op €4.201,99 (was €4.156,28), met een vast
kosten
deel van €2.226,99 en een variabel deel van
€1.975,01.
De werkgeversbijdrage ziektekosten-verzekering
Ziektekosten
bedraagt per 1 januari €16,81 (was in €16,63).
Voor de indexering wordt met een referteperiode
van okt-okt gerekend. Het
Indexering
consumentenprijsindexcijfer (CPI) over okt. 2013okt. 2014 is 1,1 procent (bron: CBS).
ANWdiensten

'Ik vertel u dit met pijn in mijn
hart' en 'ik kan en wil niet
functioneren in het huidige
zorgsysteem'. Huisarts Edward
Kriek kan er niet meer tegen. De
macht van zorgverzekeraars is
hem een doorn in het oog. In een
brief aan zijn patiënten
kondigde hij vorige week aan te
stoppen met zijn praktijk. Hij
vertrekt naar Frankrijk.
Lees verder bij Tubantia
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