Verslag Algemene Ledenvergadering – regio Flevo
Datum
Aanwezig

Afwezig m.k.
Gasten
Van

: Dinsdag 2 juni 2020, 19.00 – 19.30 uur – regio Flevo (Teams)
: Leden: M. van Gaalen, A. van Schothorst, C. Netten,
Bestuur: M. Pul (vz/Oldebroek), L. van Montfort (Lelystad)
Ondersteuning: H. van der Ploeg (LHV, verslag), N. Blömer
(beleidsmedewerker LHV)
: : : Mark Pul / Heidi van der Ploeg

1. Opening
Lenneke van Montfort opent de vergadering om 19.00 uur en heet iedereen van harte
welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Vanwege de corona maatregelen vindt de vergadering plaats via Microsoft Teams.
2. Bestuur
a. Verslag ALV
Dit punt is niet aan de orde geweest en wordt om die reden doorgeschoven naar de ALV van
november 2020.
b. Jaarverslag 2019
De leden hebben het jaarverslag ontvangen en kunnen doornemen.
Een aantal items wordt besproken.
Het afgelopen jaar heeft het bestuur, vanuit haar meerjarenplan, ingezet op verbinden en
profileren, de 6 strategische speerpunten (ouderenzorg, financiering, acute zorg,
communicatie, transities en GGZ jeugd), stakeholders en algemene zaken.
In 2019 is Lisette Snel afgetreden als bestuurslid. Janneke Rozeman heeft haar plek binnen
het bestuur overgenomen.
Ouderenzorg is flink in beweging in regio Flevo. Helaas blijkt het lastig om een keten
ouderenzorg ingeregeld te krijgen. Dit blijft een aandachtspunt.
Op gebied van financiering hebben de leden afgelopen jaar veel informatie ontvangen, zowel
vanuit LHV landelijk als vanuit de kring. Mark Pul is, namens de kring, zeer nauw betrokken
bij de overleggen over contractering Zilveren Kruis maar ook bij de regiotafel.
Voor Acute Zorg is Cindy Netten, kaderarts, nauw betrokken in regio Flevo. Er is veel tijd en
aandacht uitgegaan naar de ontwikkelingen binnen de ziekenhuizen en het feit dat huisartsen
(en patiënten) aangewezen zijn op ziekenhuis Sint Jansdal.
Binnen de regioraad Flevo vertegenwoordigt Lenneke de huisartsen uit de regio.
Verbeterpunten hierover ontvangt ze graag vanuit de achterban.
Gesprekken over transities binnen de thuiszorg staan op een laag pitje.
Binnen de GGZ jeugd zijn grote verschillen ontstaan in de werkwijzes. Dronten en Urk lopen
vooruit met de ontwikkelingen. Binnen Lelystad is onderzoek gedaan bij de andere
gemeenten. Daar lijkt nu meer oog te zijn voor de GGZ Jeugd.
De ervaringen over het koppelen van de ALV van LHV-kring en HCF zijn als positief ervaren.
Helaas zijn we, door het corona virus, nu genoodzaakt de ALV anders in te regelen maar het
is de bedoeling in het najaar weer een gekoppelde ALV te laten plaatsvinden.
Communicatie heeft afgelopen jaar veelal plaatsgevonden via de nieuwsbrieven, nieuwsflitsen
en door het plaatsen van berichten in de HAweb groep.
Vanuit Dronten zijn klachten gemeld over verminderde beschikbaarheid van ELV bedden. Om
die reden wordt sneller dan mogelijk noodzakelijk uitgeweken naar Lelystad. Opgemerkt wordt
dat de SOG mogelijk een aantal patiënten kan overnemen. Hiervoor kan worden
teruggevallen op het samenwerkingsdocument welke in 2019 is opgesteld.

Vanuit de polder is door een aantal hagro voorzitters melding gedaan dat Proscoop lastig
bereikbaar is en dat het lastig blijkt gevraagde data aan te leveren.
Rondom opvolgingsproblematiek wordt gemeld dat er meer huisartsen richting regio
Flevoland te willen werken waardoor de opvolgingsvraagstukken in deze regio kleiner lijken.
De wagro heeft goede banden in regio Zwolle. In regio Flevo lijkt dit iets minder goed te lopen.
Het bestuur neemt dit als aandachtspunt mee naar de wagro.
Het afgelopen jaar is vanuit het bestuur regelmatig contact geweest met de volgende
stakeholders: Medrie, Proscoop, 4HO (coöperaties), SBDH (Stichting Bevordering
Deskundigheid Huisartsen).
Algemene zaken waar aandacht aan is besteed vanuit het bestuur:
- het HOT team (huisartsen ondersteuningsteam);
- het mentor-mentee programma (een ervaren huisarts wordt gekoppeld aan een startende
huisarts (in de regio zijn 4 mentoren (ervaren huisarts) en mentees (startende huisarts) aan
elkaar gekoppeld). Uit een recent gehouden tussenevaluatie is gebleken dat de ervaringen
zeer positief zijn en de deelnemers hun wens uitsproken het traject langer door te zetten;
- OPEN: er is een regionale coalitie gestart tussen Medrie en LHV kring. Namens Medrie is
Marja Roege projectleider, Peter Izeboud neemt deel aan de overleggen vanuit LHV kring
Zwolle/Flevo/Vechtdal;
- ASF (achterstandsfonds): huisartsen binnen de achterstandsgebieden kunnen aanspraak
maken op deze ASF gelden. Voor deze gelden kunnen projectaanvragen worden ingediend,
trainingen worden gevolgd en gebruik gemaakt worden van de tolkentelefoon (voor alle
huisartsen in de regio). De indieningstermijn voor projecten is, vanwege de corona crisis,
verlengd tot en met 3 september.
Het jaarverslag wordt akkoord bevonden door de leden in regio Flevo.
Bij de ALV in het najaar komt deze als hamerstuk terug op de agenda.
c. Jaarrekening 2019 en controle kascommissie
De leden hebben de jaarrekening ontvangen en kunnen beoordelen.
Lenneke van Montfort geeft aan dat de opbrengsten contributie gelden hoger zijn dan begroot
vanwege een stijging van het aantal leden.
Voor de uitgaven wordt gemeld dat de bestuurskosten nagenoeg gelijk zijn aan de contributie
opbrengsten. Verder wordt gemeld dat de uitgaven ASF gelden achter blijven. Voor ASF
gelden staat een fors bedrag op de jaarrekening. Een deel van deze gelden is voor regio
Drenthe.
De leden in regio Flevo zijn akkoord met de jaarrekening.
d. Oproep nieuw lid kascommissie
Het bestuur zoekt voor de kascommissie 2 nieuwe leden. Besloten wordt bij de rondvraag
ALV HCF deze oproep te doen.
3. LHV-zaken
a. Terugblik LHV Ledenraad d.d. 28 mei 2020
Vanwege de corona maatregelen heeft ook de LHV Ledenraad digitaal plaatsgevonden.
Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 zijn goedgekeurd.
Er is uitgebreid gesproken over de diversiteit tussen de verschillende zorgverzekeraars en
hoe de gesprekken overal lopen.
Verder is gesproken over de corona crisis, de geldende maatregelen en hoe de
Ledenraadafgevaardigden het proces ervaren.
Landelijk bestuurslid Wendy Borneman treedt per direct af vanwege haar benoeming per 1
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juni als voorzitter NHG. Aangezien ook landelijk bestuurslid Carin Littooij volgend jaar aftreedt
is besloten een wervingscampagne te starten voor 2 nieuwe bestuurders.
b. Stand van zaken contractering Zilveren Kruis 2021
Het huisartsencontract is een contract voor 2 jaar (2020 – 2021). Na diverse gesprekken,
waarin Zilveren Kruis in eerste instantie aankondigde de groeiruimte binnen het Hoofdlijnen
akkoord niet te zullen inzetten, is besloten dat ze deze groeiruimte toch gaan invullen. Ze
willen de gelden inzetten in samenwerking met de regio organisaties. Het bestuur merkt op
dat het geld primair beschikbaar is voor de huisartsen. Zij moeten binnen de regio
organisaties dan ook bepalen waar de gelden mogelijk aan besteed gaan worden (via
projecten). Verder wordt opgemerkt dat 80 tot 85% van de praktijken de extra POH
ondersteuningsuren heeft aangevraagd.
4. Rondvraag
Vanuit de hagro’s zijn geen bijzonderheden te melden.
Het bestuur merkt op dat er veel ontwikkelingen zijn in de samenwerking in regio Emmeloord
en Kop Nop. Mark Pul heeft meerdere malen contact gehad met Medrie (Philip van Klaveren)
om te kijken hoe de samenwerking op de posten en binnen de hagro’s verbeterd kan worden.
De problemen die al speelden bleken ook tijdens de corona tijd op te spelen. Samenwerking
in het opzetten van gezamenlijke corona spreekuren, overnemen van diensten etc. bleek niet
mogelijk.
In de beleving van een aantal huisartsen (deelnemers aan de vergadering) is Zilveren Kruis
de enige partij die hier mogelijk iets in zou kunnen betekenen.
Mark Pul meldt dat de SBDH (Stichting Bevordering Deskundigheid Huisartsen), door het
corona virus, vele opdrachten heeft moeten cancelen en daardoor nauwelijks inkomsten
genereerd in 2020.
5. Sluiting
Mark Pul sluit de ALV om 19.30 uur en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng.
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