Verslag Algemene Ledenvergadering – regio Zwolle
Datum
Aanwezig

Afwezig m.k.
Gasten
Van

: Dinsdag 16 juni 2020, 19.35 – 20.05 uur – regio Zwolle (Teams)
: Leden: Inge Groot, Mischa Thiele, Edward Knol, Lukas Brouw, Gerlof
Wouters, Han Mulder, Henk Vinke, Sandra Roest, Anneke Eenkema
van Dijk, Jan Roelof Berg
Bestuur: Mark Pul, Jaap Ronald Blom, Janneke Rozeman
Ondersteuning LHV: Neneh Blömer, Heidi van der Ploeg
: Annemieke Meutstege,
: : Heidi van der Ploeg

1. Opening
Jaap Ronald Blom opent de vergadering om 19.40 uur en heet iedereen van harte welkom.
Na goed overleg met bestuur HRZ is besloten de geplande ALV via Teams door te laten
gaan. Beide besturen vinden het vervelend dat, door de corona maatregelen, de vergadering
niet op locatie kan plaatsvinden. In het najaar hopen beide besturen weer een echte
gecombineerde ALV te kunnen organiseren.
De vergaderdocumenten voor deze ALV zijn geplaatst op de website en HAweb. Vanuit het
bestuur nemen aan deze vergadering deel Jaap Ronald Blom en Mark Pul. De agenda wordt
ongewijzigd vastgesteld.
2. Bestuur
a. Verslag ALV 28 november 2019
Het verslag van de vergadering van 28 november 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
b. Jaarverslag 2019
De leden hebben het jaarverslag ontvangen en kunnen lezen via de website en de HAweb
groep.
Het jaarverslag wordt kort toegelicht.
Lisette Snel is afgetreden. Een aantal van haar portefeuilles is overgenomen door,
waarnemend huisarts, Janneke Rozema.
Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van ‘verbinden en profileren’ in de regio’s.
Het bestuur heeft verbinding gezocht met onder andere de coöperaties/vereniging, Medrie,
Proscoop en Zilveren Kruis (contractering en regiotafel).
Voor ouderenzorg is gestart met een centraal telefoonnummer voor ELV bedden. Dit nummer
is de gehele dag bereikbaar. Deze werkwijze lijkt beter te lopen en draagt bij aan ontzorging
van de huisartsen.
Veel aandacht is het afgelopen jaar uitgegaan naar de opvolgingsproblematiek in de regio,
ondersteuning wagro, Hot team, mentor-mentee programma, OPEN, LHV Ledenraad en
achterstandsfonds.
Neneh ligt kort het mentor-mentee programma toe. Een ervaren huisarts wordt hierbij
gekoppeld aan een jonge startende huisarts. Uit de tussenevaluatie is naar voren gekomen
dat zowel mentoren als mentees zeer positief zijn over het programma en de contacten langer
aanhouden dan in eerste instantie met het programma de bedoeling was. Na de eindevaluatie
wordt besloten of dit programma in 2021 een vervolg krijgt.
De leden gaan akkoord met het jaarverslag 2019.
c. Jaarrekening 2019 en controle kascommissie
De leden hebben de jaarrekening ontvangen en kunnen nalezen op de website en in de
HAweb groep.
Er is een hogere opbrengst vanuit de contributies door een stijgend aantal leden. Gelden ASF
zijn in deze jaarrekening opgenomen omdat de ASF gelden onder de kring vallen. Deze

gelden zijn niet vrij te besteden door de kring.
Geconstateerd is dat de opbrengsten en kosten in evenwicht zijn.
Een deel van de te besteden reserves worden ingezet voor een te organiseren congres in het
voorjaar 2021.
De leden zijn akkoord met de jaarrekening 2021.
De jaarrekening komt als hamerstuk terug op de agenda van de ALV in november 2020.
d. Oproep nieuw lid kascommissie
Er wordt gezocht naar een nieuw lid voor de kascommissie. Aanmelding kan via het mailadres
van de kring.
3. LHV-zaken
a. Terugblik LHV Ledenraad d.d. 28 mei 2020
Tijdens de Ledenraad van 28 mei is veel aandacht geweest voor corona.
Door Covid-19 is op veel plekken een vervelende verhouding ontstaan tussen waarnemers en
praktijkhouders. Diverse waarneemovereenkomsten zijn opgezegd door de praktijkhouders
tijdens de corona periode.
Zilveren Kruis en LHV hebben ook de laatste maanden veelvuldig overleg gevoerd. Veel
gesprekken zijn gegaan over de toegezegde € 10,00 vanwege Covid-19. Zilveren Kruis heeft
in eerdere gesprekken aangegeven een nacalculatie traject in te willen gaan. Een aantal
praktijken zal gevraagd worden een overzicht aan te leveren van inkomstenderving en
geschatte kosten. Mark meldt dat de LHV met VWS in gesprek is om dit onderzoek tegen te
gaan. Tot nu toe heeft men dit weten tegen te houden. Zodra hier verdere ontwikkelingen over
te melden zijn, zullen leden via de nieuwsbrief hierover geïnformeerd worden.
b. Stand van zaken contractering Zilveren Kruis 2021
Naast de gesprekken over corona is tijdens de overleggen met Zilveren Kruis aandacht
geweest voor de groeiruimte. Gesprekken met Zilveren Kruis worden gevoerd samen met
InEen. Het is de kunst elkaar goed te vinden in deze overleggen waarbij LHV en InEen op
bepaalde momenten andere belangen. In gezamenlijkheid lukt het om meer geregeld te
krijgen bij Zilveren Kruis. LHV en InEen voeren, naast de gesprekken met Zilveren Kruis, veel
overleg onderling om in de gesprekken dicht bij elkaar te blijven. Voor het komend jaar wordt
een groeiruimte verwacht van 2%. In 2020 heeft een extra vergoeding plaatsgevonden voor
POH ondersteuning. Voor 2021 wordt ingezet op het intekenen op een aantal onderwerpen.
Dit in samenwerking met de regio organisaties.
4. Rondvraag
Hagro Hattem vraagt de LHV zich extra hard te maken voor de gelden voor de huisartsen
tijdens de corona crisis. Terugvordering van ingediende declaraties (€ 10,-- per ingeschreven
patiënt) is niet wenselijk. Mark Pul licht toe dat dit onderwerp maximale prioriteit heeft binnen
de LHV. De gedachte binnen de LHV is juist een verzoek voor extra gelden bovenop het
reeds toegezegde bedrag van € 10,00.
Er worden problemen voorzien rondom de vaccinaties in het najaar. Vooral de pneumokokken
vaccinatie levert veel commotie op. Er is extra financiering geregeld voor de
pneumokokkenvaccinatie voor aanschaf van onder andere koelkasten. Opgemerkt wordt dat
deze vergoeding niet geheel kostendekkend is. De LHV is in gesprek over een vergoeding
voor de vaccinaties. Over de corona vaccinatie is nog geen helderheid te geven.
Met het ministerie van VWS is afgesproken dat huisartsen contact kunnen leggen met
gemeenten voor het beschikbaar stellen van locaties voor vaccinaties.
Op donderdag 18 juni organiseert de LHV een webinar over de Wet DBA. Aanmelden voor
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het webinar kan via de LHV website. Dit webinar is interessant voor praktijkhouders en
waarnemers.
5. Sluiting
Mark Pul sluit de vergadering om 20.10 uur en dankt een ieder voor de deelname en inbreng.
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