MEETWEEK 2014 VAN 22-28 SEPTEMBER
Amsterdam september 2014
Geachte collega,

Voor de 5e maal organiseert VPHuisartsen de Meetweek waarin de arbeidstijd van en door
huisartsen wordt geregistreerd. Wij stellen het zeer op prijs indien ook u zou willen deelnemen
aan deze tijdsbestedingsregistratie, samen met uw hidha e/o waarnemer.
Van maandag 22 tot en met zondag 28 september a.s. wordt de vijfde Meetweek gehouden. Dan
registreren huisartsen (praktijkhouders, hidha’s e/o waarnemers) gedurende één week de tijd die zij
besteden aan hun verschillende professionele werkzaamheden. De registratie kan online, al of niet op basis
van dagelijkse schriftelijke registraties.
Het belang van de Meetweek is dat het informatie geeft over de geïnvesteerde arbeidstijd die nodig is om
een (norm)praktijk te runnen. Een gegeven dat bekend moet zijn bij beleidsmaker, zorginkopers en
huisartsen zelf, omdat het een essentieel onderdeel vormt van een correcte kostprijsberekening van het
door huisartsen geleverde zorgaanbod. Zonder arbeidstijdgegevens is volgens VPHuisartsen de vaststelling
van kostprijs of NZa-tarieven van het diverse zorgaanbod, bedrijfseconomisch een arbitraire exercitie.
We stellen met instemming vast dat ook andere partijen inmiddels de geïnvesteerde arbeidstijd van
huisartsen onderzoeken. De NZa (Significant) deed dit binnen het Kostenonderzoek Huisartsenzorg (2012).
Helaas werden de resultaten nog niet verwerkt in de nieuwe huisartsentarieven. Ook zal binnenkort het
Nivel met de resultaten komen van haar SMS-Tijdsbestedingsonderzoek in de huisartsenpraktijk (2014).
VPHuisartsen wil graag samen met u een representatieve tijdsregistratie van alle ‘huisartsenuren’ in uw
praktijk mogelijk maken. Daarom ons verzoek om u aan te melden als deelnemer aan de Meetweek 2014.
Indien van toepassing, samen met uw hidha e/o waarnemer. Als vergoeding wordt per deelnemende
praktijk € 100 aangeboden.
Voor meer informatie en aanmelding: <http://cwu.vphuisartsen.nl/meetweek2014/>
Om uw enthousiasme aan te wakkeren verwijzen wij u naar de resultaten van eerdere Meetweek
registraties zoals de brochure “TIJD VOOR ZORG” met resultaten van de vorige Meetweek (2012) en “UREN
AAN DE TOP” uit 2011: http://www.vphuisartsen.nl/meetweek/resultaten-meetweek-2012-beschikbaar/
http://www.vphuisartsen.nl/nieuws/uren-aan-de-top-meetweek-2011/

Wij rekenen ook op úw aanmelding als deelnemer aan de Meetweek 2014.
Met vriendelijke groet,
Namens VPHuisartsen
info@vphuisartsen.nl

