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Geachte huisarts,
De afgelopen maanden is er veel gesproken over de contractering van huisartsenzorg. VGZ
heeft zich de kritiek op inhoud en vorm van contractering aangetrokken en veel geïnvesteerd in
overleg en dialoog voor het verbeteren van de samenwerking en de totstandkoming van de
overeenkomst. Onze regiobijeenkomsten in maart en mei, maar ook individuele reacties van
huisartsen, gesprekken met belangenorganisaties en het maatschappelijk debat hebben ons
veel inzicht gegeven.
Tijdens de derde ronde bijeenkomsten in juni en juli hebben wij de conceptovereenkomst met
u besproken. Dankzij uw actieve bijdrage en kritische blik van de afgelopen periode, zijn wij
gezamenlijk gekomen tot een definitieve overeenkomst.
Graag nodigen wij u uit
Tijdens de vierde en voor 2015 laatste regiobijeenkomst presenteren wij graag aan u de
definitieve Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2016-2017. Wij nodigen u van harte
uit om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de bijeenkomst bieden wij u ruime gelegenheid voor
het stellen van vragen.
Planning bijeenkomsten
Regio

Datum

Tijd

Locatie

Noord

13-10-2015
15-10-2015

17:30-20:00
17:30-20:00

Van der Valk Hotel, Westfriese Parkweg 1 Hoorn
VGZ kantoor, Rogier van der Weijdestraat 1 Alkmaar

Zuid-Oost

13-10-2015
14-10-2015

17:30-20:00
17:30-20:00

VGZ kantoor, Kennedyplein 300 Eindhoven
Roadhoes Blerick, Antoniusplein 2 Venlo- Blerick

Zuid-West

20-10-2015
22-10-2015

17:30-20:00
17:30-20:00

VGZ kantoor, Stadhuisplein 70 Gorinchem
Hotel & Restaurant Campanile, Minervum 7090 Breda
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De bijeenkomsten vinden plaats van 17:30 uur tot 20:00 uur. Van 17:30 tot 18:00 uur is er een
inloop, waarbij wij zorgen voor een hapje en een drankje. U bent allen van harte welkom.
Naast de zorginkopers zullen ook Maeike van der Lei, manager Integrale Zorg Noord en Bert
Bokma, directeur Integrale Zorg, bij de bijeenkomst aanwezig zijn.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar integralezorgnoord@vgz.nl o.v.v.
bijeenkomsten VGZ en de betreffende datum.
Wij ontmoeten u graag op een van de bijeenkomsten.

Met vriendelijke groet,
Coöperatie VGZ UA

Maeike van der Lei-Brouwer
Manager Integrale zorg regio Noord
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