Bezuiniging huisartsenzorg

Geachte patiënt,

De minister bezuinigt op de huisartsenzorg
De komende tijd kan het voorkomen dat u net iets sneller naar het ziekenhuis moet dan u gewend
bent. Dat doen wij liever niet, maar we zien helaas geen andere mogelijkheid. De minister wil namelijk
dat wij als huisartsen minder geld gaan uitgeven. En dat betekent dat we minder mogen doen.
De huisarts heeft meer zorg in de buurt geleverd
De huisarts heeft een deel van het werk van het ziekenhuis overgenomen. Vroeger moest u naar het
ziekenhuis voor suikerziekte, longziekten, kleine chirurgische ingrepen zoals het verwijderen van een
wrat of het opereren van een ingegroeide teennagel, het maken van een hartfilmpje of het plaatsen
van een spiraaltje. Sinds een aantal jaren kunt u hiervoor bij ons in de praktijk terecht. Dat was prettig
voor uzelf. Dichtbij, van precies dezelfde kwaliteit als u in het ziekenhuis gewend bent en veel
goedkoper.
De minister vindt het nu te duur worden
Het is logisch dat binnen onze praktijk de kosten zijn gestegen
door het extra werk. Maar de minister vindt het nu te duur worden.
We willen niet, maar we moeten wel inkrimpen
Huisartsen zijn dus door hun budget heen, of sterker nog, hebben
hun budget overschreden. De minister eist nu dat wij binnen ons
budget blijven. Dit betekent dat wij zullen proberen om onze
zorgkosten voorlopig zoveel mogelijk te verlagen. Dat kan alleen
maar door het aantal behandelingen kleiner te maken.
Dat doen we op een manier waar u zo min mogelijk last van heeft.
En uiteraard op een manier waarbij u geen medisch risico loopt.
Daarom sneller doorverwijzen voor kleine ingrepen
Dat verklaart dat wij u voor kleine ingrepen of eenvoudig
onderzoek soms iets sneller gaan doorverwijzen dan u van ons
gewend bent.
En alleen als u daar persoonlijk zo min mogelijk last van heeft. Bent u aan huis gebonden, is het voor
u echt een probleem om naar het ziekenhuis te reizen of is er een andere dringende reden, dan
maken we een uitzondering. Wij helpen u dan alsnog zelf binnen onze eigen praktijk.
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