Curieus, LHV en VZVZ toch nog
wel
in
gesprek
over
aansprakelijkheid betreffende
LSP
Op 17-06-2015 staat op de website van de
Landelijke HuisartsenVereniging (LHV) het
bericht dat zij nog steeds in gesprek is met
VZVZ over de aansprakelijkheid bij uitval of
disfunctioneren
van
het
Landelijk
SchakelPunt(LSP). Op 11 juni schreef ik al
een artikel over de
wat schimmige
berichtgeving
betreffende dit onderwerp.
De Vereniging van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie(VZVZ)
heeft
in 2013 de Algemene Voorwaarden bij de
gebruiksovereenkomst met het Servicecentrum-VZVZ zo opgesteld,
dat de er een minuscule aansprakelijkheid door VZVZ aanvaard
wordt bij uitval of disfunctioneren van het LSP. Na
heronderhandelingen door het nieuwe bestuur van de LHV
verscheen op 10 juni kortdurend een bericht op de website van
de LHV dat de onderhandelingen nauwelijks iets opgeleverd
hadden en dat men het hoofd in de schoot legde. De
aansprakelijkheid verzekeren was voor VZVZ veel te duur
blijkens dat bericht. Ook werden per email de LHV-leden
ingelicht.
In gesprek
Het bericht dat LHV -bestuur en VZVZ toch nog met elkaar in
gesprek met elkaar zijn is wat curieus in het licht van
eerdere berichtgeving door de LHV. Het kan zijn dat VZVZ de
negatieve publiciteit over de niet geslaagde onderhandelingen
als riskant beoordeelt en toch bijdraait. Op 10 juni was VZVZ

alleen bereid een addendum aan de Algemene Voorwaarden toe te
voegen. Dit addendum is niet door LHV of VZVZ gepubliceerd.
Dat is op zich ook weer apart, omdat aangesloten individuele
deelnemers aan het LSP de echte contractpartners zijn die
tekenden. Het kan voor VZVZ riskant zijn omdat individuele
deelnemers bij het zich realiseren van de beperkte
aansprakelijkheid en de blijvende opstelling van VZVZ
daarover wel eens de overeenkomst zouden kunnen opzeggen.
Waarom?
Het blijft een vraag waarom de LHV de berichtgeving over dit
onderwerp zo vreemd heeft laten verlopen. Het publiceren van
het mislopen van gesprekken en vervolgens dezelfde dag het
bericht verwijderen is beslist geen sterke actie.
Vaste bezoekers van de website valt het toch wel op dat een
negatief bericht opeens verwijderd is. Mogelijk heeft de LHV
door het eenzijdig publiceren van de afloop van gesprekken met
VZVZ gepoogd publicitair druk op de ketel te zetten, maar
teruggefloten is door VZVZ.
Wat gaan de gesprekken opleveren? We zullen het gaan zien. Het
is te hopen dat berichtgeving daarover helderder is.
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