JAARVERSLAG 2017

COMMUNICATIE
De in 2017 gelanceerde HAweb-groep is door de leden positief
ontvangen en wordt al goed voor discussies en het delen van
informatie ingezet. In 2018 onderzoeken we verdere mogelijkheden
binnen HAweb voor regio-specifieke discussies en meer betrokkenheid
van de leden bij menings- en besluitvorming.
Naast het bezoeken van de hagro’s hielden we in 2017 een belronde
met alle hagro-voorzitters om te inventariseren hoe het gaat in de
verschillende regio’s, of er specifieke problemen zijn waar de
huisartsen tegenaan lopen en of er onderwerpen zijn die men graag
geagendeerd ziet.

‘Verbinden en profileren’ – ons motto
voor de periode 2017-2019.
In 2017 lag de focus vooral op
verbinden door ontmoeten, in onze
eigen regio én landelijk. We
onderhielden actief contact met de
coöperaties HRZ, Charis en HCF, en
werkten op dossiers nauw samen
met organisaties als Medrie en
Proscoop.
Maar het grootste belang blijven we
hechten aan de verbinding met onze
leden, nu ook via HAweb. Laat u
vooral horen, wij zijn er voor u!
Edward Knol, secretaris

OUDERENZORG
In de regio's Zwolle en Vechtdal is één telefoonnummer gerealiseerd
dat men 24/7 kan bellen voor het regelen van ELV-bedden. De kring
heeft hiervoor in nauwe samenwerking met o.a. Medrie en Proscoop
afspraken gemaakt met de verschillende aanbieders van ELV-bedden.
Ook voor de regio Flevoland is de bedoeling één telefoonnummer te
realiseren.

WE HADDEN 369 LEDEN:
48

AIO (12.47%)

46

WAARNEMER (14.09%)
HID (4.34%)

52

HIDHA (4.61%)
GEVESTIGD (51.49%)

16

BUITENGEWOON (13.01%)
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HET BESTUUR WAS
VERTEGENWOORDIGD
IN DE VOLGENDE
OVERLEGGEN:
Bestuursvergaderingen
Regioraden
Wagro-bijeenkomsten
LHV-ledenraden
Algemene ledenvergaderingen
T.b.v dossiers en stakeholders

FINANCIERING
De overleggen met Zilveren Kruis (ZK) verliepen helaas niet zoals
gehoopt. In eerste instantie leek er enige ruimte te zijn voor extra
financiering vanuit het Brugjaar-akkoord. De laatste uitkomst is echter
dat ZK de nullijn hanteert.
De Kring steunde het initiatief van de Ledenraad om vanuit elke praktijk
een brief te sturen naar ZK, in kopie naar andere autoriteiten,
om hiermee uiting te geven aan het ongenoegen van de huisartsen met
betrekking tot het proces en de uitkomsten daarvan.
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In dit jaarverslag staan de belangrijkste
onderwerpen uit 2017 op een rij. Wilt u meer
informatie? Zie het uitgebreide jaarverslag.

Aansluitend aan de ALV van november vond een themabijeenkomst
over ANW-zorg in de regio plaats. Medrie verzorgde een presentatie
met cijfers en feiten, en aan de hand van acht stellingen werd
gediscussieerd over verschillende oplossingsrichtingen voor vragen en
problemen binnen de ANW-zorg.

GGZ JEUGD
In elf IJsselland-gemeenten zijn gesprekken gevoerd over een nieuw
verwijsmodel. Er zijn afspraken gemaakt die de huisartsen in staat
stellen zo goed mogelijk met het nieuwe model te werken. Flevoland
maakt geen onderdeel uit van de elf IJsselland-gemeenten, het nieuwe
verwijsmodel geldt daar dus niet.

