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Beste leden en andere geïnteresseerde huisartsen,
Graag brengen wij u op de hoogte van enkele recente initiatieven van het Comité WAKE UP!!.
Op 4 maart 2009 vond de eerste CWU-ledenvergadering plaats. Het verslag is te lezen op onze
website. Tijdens deze vergadering hebben de leden een aantal “pijndossiers” besproken en
afgesproken welke onderwerpen op dit moment de voorkeur hebben om actief mee aan de slag
te gaan. In de afgelopen weken heeft een aantal leden het één en ander hiervoor uitgewerkt in
concrete projecten waaraan de CWU-leden en andere belangstellende huisartsen zelf kunnen
deelnemen.

I ‘Meetweek’: wapen tegen de (door de NZa) gefixeerde 45-urige werkweek van de
huisarts
Al jaren worden wij geconfronteerd met de gebudgetteerde financieringssystematiek van de
overheid. Er wordt een steeds hogere inzet van ons gevraagd die vervolgens leidt tot
tariefsverlaging. Zie ook recent de uitkomsten van het NZA Kostenonderzoek Huisartsen. In dit
onderzoek is de NZa uitgegaan van een werkweek voor de huisarts van maximaal 45 uur.
Nog nooit is er goed onderzoek gedaan naar de feitelijke werklast (uren per week) van de
huisarts. Het CWU heeft daarom een vragenlijst en registratieformulier ontwikkeld die wij,
samen met tientallen andere praktijken, in deze (eerste)‘meetweek’ willen gebruiken om de
werklast te meten.

II Hoe denken patiënten zelf over het vrijgeven van vertrouwelijke medische
gegevens?
Omdat tot nu toe nog niemand dat echt aan de patiënt gevraagd heeft, hebben we besloten een
pilot-onderzoek te doen. De patiënten in de eigen praktijk worden actief en persoonlijk
geïnformeerd over de bezwaren tegen het L-EPD. Het doel is een beter inzicht te krijgen in de
mate waarin burgers al of niet bereid zijn hun medische gegevens via het L-EPD vrij te geven.
In de komende bijlage een (voorbeeld)patiëntenbrief en tevens uitleg hoe dit pilot-onderzoek in
de eigen praktijk, in een niet al te veel tijd, kan worden uitgevoerd. Uiteraard kunt u als huisarts
ook zelf een brieftekst ontwerpen.
Tijdens de ledenvergadering hebben zich al 20 praktijken aangemeld om aan het onderzoek mee
te doen en enkele zijn al begonnen. Mocht u ook interesse hebben om als lid van Comité WAKE
UP!!aan dit onderzoek deel te nemen dan kan dat. Deze week nog ontvangt u de bijbehorende
informatie en vragenlijst. Mocht u daarna nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met
Annelies Leloup [aleloup@xs4all.nl] of Herman Suichies [herman@suichies.com].

III Burgers actief motiveren bezwaar aan te tekenen tegen EPD plannen van Klink
Hoewel de minister meent dat alle burgers geïnformeerd zijn over de invoering van het EPD, en
over de mogelijkheid als burger bezwaar in te dienen tegen aansluiting, merken huisartsen dat
veel burgers niet goed op de hoogte zijn. Indien de eigen huisarts zijn/haar patiënten wijst op de
bezwaarprocedure kan het aantal ingediende bezwaarformulieren helpen voorkomen dat al te
gemakkelijk en ongewenst medische gegevens van burgers via het EPD worden vrijgegeven. U
ontvangt binnenkort verdere instructie en een (voorbeeld)wachtkamertekst, om uw patiënten
actief te motiveren bezwaar aan te tekenen.
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Graag uw medewerking en enthousiaste inzet voor (één of meer van) bovenstaande initiatieven.
Deze week ontvangt u hiervoor verdere praktische informatie.
Namens de Stuurgroep van Comité WAKE UP!!
Wouter van den Berg
Annelies Leloup
Herman Suichies
Hans Nobel
Bent u nog geen lid maar wilt u zich aanmelden, dan kan dat via onze website:
http://comite-wake-up.org
Wilt u geïnformeerd worden over voorafgaande activiteiten van het CWU,
dan verwijzen wij u naar onze website: http://comite-wake-up.org
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