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Geachte mevrouw, heer,

In 2002 en vervolgens 2007 bent u op de hoogte gesteld van het beleid van de Minister van
Volksgezondheid betreffende waarnemingen. Dit beleid wordt op een aantal punten
herzien.
Aangezien u hoogstwaarschijnlijk een overeenkomst heeft met het UO AZV waarin
duidelijke spelregels met betrekking tot waarneming zijn vastgelegd heb ik besloten om de
huidige wijziging van beleid zoveel mogelijk complementair te formuleren.
Om duidelijk aan te geven dat er sprake is van nieuw beleid heb ik in de bijlage het beleid
in zijn geheel opgenomen.
De richtlijnen van 2002 worden hierbij ingetrokken.
In het vertrouwen u voldoende te hebben geInformeerd.

Hoogachtend,

r. R.W.M. Visser ,
.
Minister van VoIksgeptidheid en Sport
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Het beleid van het Ministerie van Volksgezondheid en Sport met betrekking tot de
waarnemingen van artsen, verloskundigen en tandartsen, met ingang van 1
september 2012
Overwegende
Dat de hulpverlener zelf verantwoordelijk is voor de continuiteit van zijn
praktijkvoering
Dat de hulpverlener zelf de berichtgeving over bereikbaarheid en beschikbaarheid
met het zorgveld en de patienten regelt
wordt het volgende beleid geformuleerd
In alle gevallen van afwezigheid wordt een adequate waarneming geregeld
Bij het regelen van de waarneming staat het belang van de patient voorop
Afspraken over waarnemingen worden zoveel mogelijk geregeld in
vakgroepverband dan wel in de huisartsengroep
De waarneming wordt, met in achtneming van afspraken met het Uitvoeringsorgaan
AZV, geregeld.
Aanvragen voor het bevoegd verklaren van waarnemers dienen binnen redelijke
termijn voor aanvangsdatum van de eventuele waarneming bij de Directie
Volksgezondheid to zijn ingediend
De Directie Volksgezondheid zal binnen redelijke termijn de aanvragen afhandelen
en in ieder geval binnen 6 weken
Bij de aanvraag tot waarneming door een buiten Aruba werkende collega geldt het
volgende
— De afspraken met DIMAS zijn vastgelegd in een protocol
— Ook voor waarnemers die eerder in Aruba hebben waargenomen zal
eenzelfde procedure doorlopen moeten worden
Van belang zijnde adressen en telefoonnummers
Directie Volksgezondheid
Hospitaalstraat 4
Oranjestad, Aruba
Telefoon: 522-4200

