Jaarverslag LHV-huisartsenkring ZFV 2019
Het afgelopen jaar hebben we als bestuur van de LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal samen
met onze onmisbare ondersteuners weer flink de mouwen opgestroopt om de belangen van onze
leden zo goed mogelijk te behartigen en de organisatie van de huisartsenzorg in onze regio te
versterken.
Verbinden en profileren was ons motto voor de periode 2017-2019. Dit deden we binnen zes
aandachtsgebieden, onze strategische speerpunten. Deze speerpunten kregen elk jaar een concrete
invulling op basis van de actuele ontwikkelingen en vraagstukken die speelden in de regio.
In de uitgebreide versie van het jaarverslag leest u hoe we de speerpunten in 2019 voor u hebben
opgepakt. In deze beknopte versie lichten we de speerpunten ‘ouderenzorg’ en ‘financiering’ voor u
uit.

Mark Pul, voorzitter LHV Huisartsenkring Zwolle/Flevo/Vechtdal

BESTUUR

VERBINDEN

In 2019 bestond het bestuur uit zes bestuursleden.
Hiernaast ziet u van links naar rechts:

In 2019 lag de focus vooral op verbinden, zowel in
de regio als landelijk.

- Mark Pul (voorzitter)
- Lenneke van Montfort (penningmeester)
- Janneke Rozeman
- Lisette Snel
- Astrid Jansen Holleboom
- Jaap Ronald Blom

Het bestuur onderhield het afgelopen jaar actief contact
met de coöperaties - HRZ, Charis en HCF - onder andere
in de 4HO-overleggen en aan de Regiotafel. Daarnaast
hebben eind 2019 de eerste (succesvolle) gekoppelde
kring-ALV’s met de ALV’s van HRZ, Charis en HCF
plaatsgevonden.

In 2019 verwelkomden we Janneke Rozeman als nieuw
bestuurslid. Zij volgt Lisette Snel op, die in de zomer
van 2019 aftrad.

Naast de regionale coöperaties werkten we ook samen
met andere partijen in de regio, zoals Medrie
en Proscoop. Door in elkaars verlengde te werken en
krachten te bundelen, behalen we het beste resultaat
voor de leden, voor u.

In 2019 werd het bestuur ondersteund door het LHVbureau Noord-Nederland en Arianne de Ruiter (tekst
en communicatie).

Er zijn al ideeën over hoe deze samenwerkingsvorm
nader in te vullen. Er wordt ook gedacht aan een
aantal grotere projecten, waarin meerdere praktijken
kunnen participeren. Mogelijk wordt hierin ook
samenwerking gezocht met Medrie.

In 2019 hadden we 424 leden:
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Huisartsen in de regio Lelystad-Dronten kunnen
sinds 2019 patiënten aanmelden via Coloriet of
Woonzorg Flevoland. Huisartsen in de
Noordoostpolder kunnen met ingang van 2020
gebruikmaken van het Regionaal
Coördinatiepunt Zwolle. Reden hiervoor is dat er
in dit gebied geen zorgaanbieders zijn die ELV
bieden.

Het bestuur nam deel aan de Regiotafel en besliste
mee over de aanvragen. De samenwerking hierin met
zowel de coöperaties als Zilveren Kruis verliep zeer
prettig en constructief.
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Flevoland

2019 was een mooi jaar voor de Regiotafel. Er werden
weer veel financieringsaanvragen ingediend en een
groot deel van de projecten lijkt op goede wijze te
worden gefinancierd.
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Het bestuur is betrokken geweest bij de
voorbereiding van de nieuwe inrichting van het
ELV-coördinatiepunt Saxenburgh Groep. Vanaf 1
januari 2020 zijn er hierdoor twee regionale
coördinatiepunten: coördinatiepunt Vechtdal
(gebied Ommen-Hardenberg) en
coördinatiepunt Emmen (gebied Coevorden). Het
streven is dat met één telefoontje duidelijk wordt
waar een plek beschikbaar is.
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Vechtdal

Het bestuur participeerde in 113
overleggen:
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Het bestuur heeft uitvoerig overleg gehad met
de zorgaanbieders in de regio Zwolle en samen
met hen gewerkt aan de voorbereiding van het
Regionaal Coördinatiepunt Zwolle. Afgesproken
is dat vanaf 2020 een transferverpleegkundige of
specialist ouderengeneeskunde (SOG) een
verblijfplaats voor patiënten van de
huisarts regelt. Wij gaan ervan uit dat deze
werkwijze u als huisarts ontlast bij het vinden
van een bed in het kader van ELV, GRZ en WLZ.

Begin 2019 is Zilveren Kruis onder druk gezet omdat de
indexering in het hoofdlijnenakkoord niet werd gevolgd.
Later werd dit alsnog door Zilveren Kruis hersteld.
Tegelijkertijd heeft Zilveren Kruis aangegeven dat zij
financieel het hoofdlijnenakkoord, dus de
investeringsruimte, wilden gaan inzetten. De overleggen
hierover en de transparantie die Zilveren Kruis betrachtte
bij de berekeningen, hebben ons positief verrast. In 2020
zullen we ons wederom hard voor u inzetten.
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Zwolle e.o.

Het bestuur nam actief deel aan veel overleggen met
Zilveren Kruis. Maar ook in de voorbereiding van deze
overleggen hebben wij als bestuur veel tijd geïnvesteerd.
Door onze gezamenlijke inzet hebben we stappen vooruit
kunnen zetten.
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Ouderenzorg: eerstelijnsverblijf

Regiotafel

7-kringenoverleg
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Een selectie van de speerpunten in 2019

Financiering
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Terugblik

Meer informatie over de LHV-kring ZFV vindt u op:
https://zwolleflevovechtdal.lhv.nl/

Gevestigd (44.81%)
Waarnemer (20.99%)
Aio (17.92%)
Buitengewoon (10.61%)
Hid (3.54%)
Hidha (2.12%)

