Ongeruste leden Vereniging
VVAA
niet
uniek.
Symptomatisch
voor
aanschurken bestuurders tegen
VWS
De Vereniging VVAA heeft voor 19 november een
ledenbijeenkomst uitgeschreven. Dat gebeurt
omdat het bestuur zegt snel te willen reageren
op een aantal verontruste leden. Het bestuur
zegt daarbij dat tijdens deze bijeenkomst de
borging van de “stemfunctie” voor de toekomst
centraal staat. Daarbij doelt het bestuur op
de stem die de Vereniging de laatste jaren onder directeur
Brugman aan zorgverleners gaf bij niet-materiële
ondersteuning. De bezorgdheid is ook voor een groot deel
ingegeven door het aannemen van een betaald adviseurschap door
de voorzitter, Gerlach Cerfontaine, bij VWS, NVZ en NFU. Dat,
specifiek in het kader van het programma (Ont)regelDeZorg dat
VWS overnam van de VVAA. Het problematische is gelegen in het
te nauw aanschurken tegen VWS. Zeer recent was er ook onrust
bij V&VN, de Vereniging van Verpleegkundigen en Verzorgenden
in Nederland. Op 27 augustus j.l. trad het bestuur af. Ook de
Landelijke HuisartsenVereniging(LHV) ondervond ooit de
gevolgen ervan.

LHV
Bij de LHV heeft zich hetzelfde fenomeen voorgedaan. Na enkele
jaren van huisartsactivisme onder voorzitter Bas Vos volgde de
LHV in de jaren erna onder Steven van Eijck nogal dociel het
beleid van het ministerie van VWS. Van Eijck was voorzitter
van de LHV van 1 augustus 2006 tot 1 september 2014. Door die

dociele koers richting het ministerie van VWS raakten een
groot aantal huisartsen in 2009 gedesillusioneerd. Zij zegden
hun lidmaatschap op.

Oprichting VPHuisartsen
Het was dan ook niet verbazingwekkend dat op

11 februari 2010

de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen(VPHuisartsen) werd
opgericht. Deze koos voor een koers die niet op voorhand de
oren liet hangen naar VWS. De focus legde men, hetgeen ook al
aan de naam te zien was, op de praktijkhouders. Binnen de LHV
is al lang een gestage groei gaande van het aantal leden dat
in dienstverband is bij een praktijkhouder. Praktijkhouders
hebben echter wezenlijk andere belangen op financieel en
organisatorisch gebied dan huisartsen in dienst van een
huisarts(HIDHA’s).
Dat belang verwaterde bij de LHV.
VPHuisartsen zag na haar oprichting in een paar maanden tijd
al een toename tot 400 leden. Daarna ging de groei gestaag
door.

Aanschurken lijkt aantrekkelijk
Het tegen het ministerie van VWS aanschurken door zorgkoepels
lijkt in eerste instantie aantrekkelijk. Het gevoel ontstaat
bij bestuurders dat men serieus genomen wordt. Ook streelt dat
het ego. Men is on speaking terms met het ministerie dat de
spelregels in de zorg bepaalt. Helaas blijkt telkens dat het
ministerie bestuurders op deze wijze inpakt. Daardoor nemen
ze besluiten die door de achterban niet gepikt worden. Men
raakt los gezongen van de eigen achterban. Bij V&VN viel het
bestuur. Bij de LHV leidde het tot de oprichting van een
andere vereniging die huisartsen vertegenwoordigt.

Distantie
De psychiater professor H.C. Rümke formuleerde de verhouding
tussen arts en patiënt ooit als één met maximale toenadering
met behoud van distantie. Hij beschreef het als een

intelligente vorm van balanceren. De verhouding van
zorgkoepels tot het ministerie dient men op dezelfde wijze
vorm te geven. Wel open en eerlijk overleg maar met behoud van
distantie en met behoud van een betekenisvol contact met de
eigen achterban. Teveel aanschurken tegen het ministerie van
VWS leidt tot zelf-beschadiging.
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