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Verenigd in de regio

Waar staan we voor?
Als LHV Huisartsenkring behartigen we uw belangen binnen de LHV of in de regio. We doen
dit door open te staan voor verandering en vooruit te kijken. We luisteren naar u en zijn
benieuwd naar wat u echt bedoelt. We nemen initiatief en bundelen onze krachten om u
echt van dienst te zijn.
Waar gaan we voor?
We vertegenwoordigen u vanuit onze regio binnen de Landelijke Huisartsen Vereniging.
Binnen het afgesproken takenpakket zorgen wij gezamenlijk met de regionale
huisartsenorganisaties voor de juiste randvoorwaarden, zodat u tijd en aandacht heeft voor
wat u belangrijk vindt: het uitoefenen van uw vak. Daarover hebben we nauw contact met
alle spelers in de regio
Samen aan zet, om elkaar als partijen te versterken. Uw centrale en autonome positie als
huisarts is hierbij ons uitgangspunt. Door verdere professionalisering optimaliseren we
onze slagkracht.
Op welke thema’s zijn wij voor u actief in 2019?
1. Verbinding LHV en Regionale Huisartsen Organisaties
2. Krachten bundelen op bovenregionaal niveau
3. Randvoorwaarden voor het werken aan kwaliteit
4. Aantrekkelijk praktijkhouderschap
5. Ondersteunen van u door het vervullen van de rol van vraagbaak
We sluiten aan bij de LHV thema’s voor 2019 zoals ANW, Meer tijd voor de Patiënt,
huisartstekort, arbeidsmarkt ondersteunend personeel, kernwaarden & herijking
toekomstvisie, verenigingsontwikkeling, ICT, bekostiging en contracteren.
Wat verwachten wij van u?
We spreken u graag persoonlijk. Ieder signaal en elke vraag behandelen we deskundig en
met zorg. Hierdoor weten we wat er bij u leeft en spelen daarop in. We gaan er vanuit dat u
open staat voor persoonlijk gesprek en met ons meedenkt. Uw inbreng vormt de basis van
ons werk.
In verbinding met u, als vereniging.
Hartelijke groet,
Bestuur Huisartsenkring De Gelderse Rivieren

Leila Hopman

Claire Crans

Aard Verdaasdonk

Neem contact met ons op:
Huisartsenkring De Gelderse Rivieren
Laan van Westenenk 737a
7334DL Apeldoorn
T (055) 59 97 830
E huisartsenkringdegelderserivieren@lhv.nl
I https://degelderserivieren.lhv.nl/
Sluit u aan bij onze Ha-web groep:
https://haweb.nl/groep/leden-huisartsenkring-de-gelderse-rivieren
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Ronald Veringa

1. Verbinding LHV en Regionale Huisartsen Organisaties (RHO’s)
a. Uw belangen bij beleidsontwikkeling en uitvoering behartigen door deze met u en de
Regionale Huisartsen Organisaties te bespreken. We streven naar een optimaal
democratisch proces rondom actuele huisartsenthema’s. We organiseren samen:
 discussiebijeenkomsten voor thema’s uit de LHV-ledenraad.
 thema-avonden/rondetafelgesprekken rond actuele dossiers.
 uw inbreng nemen we mee als input voor de LHV-ledenraadvergaderingen.
 ontvangt informatie over uw inbreng en genomen LHV-beleidsbeslissingen door
persoonlijk contact, via de RHO, onze website, HA-web en nieuwsbrief.
b. We bundelen krachten tussen de LHV en de RHO’s door:
 het activiteitenplan van elke organisatie en de thema’s waarop we verbinding vinden
te bespreken en de taken onderling af te stemmen.
 het ondernemen van gezamenlijke activiteiten en organiseren van bijeenkomsten
over de centrale thema’s in 2019
 We zorgen ervoor dat het voor de huisarts duidelijk is welke organisatie welke
belangen behartigt.
2. Krachten bundelen op bovenregionaal niveau
a. Voor het maken van afspraken met zorgverzekeraars bijvoorbeeld voor de
basisvoorziening huisartsenzorg (S1) en de resultaatbeloning & zorgvernieuwing (S3).
We maken hierbij onderscheid tussen wat uw RHO regionaal en als Kring
supraregionaal met de zorgverzekeraar afspreken en trekken hierin gezamenlijk op.
b. Door deelname aan het Regionaal Overleg Acute Zorg om uw individuele belangen in
de acute zorg te behartigen.
c. Door het faciliteren van ambassadeurs kindermishandeling en het organiseren van
bijeenkomsten over de meldcode en aanpak van kindermishandeling.
d. Door het coördineren en initiëren van regionale activiteiten voortvloeiend uit de LHV
thema’s 2019. Met name bij het ICT project “OPEN” zullen we u, gezamenlijk met de
RHO’s faciliteren om het project te implementeren.
3. Randvoorwaarden voor het werken aan kwaliteit
a. Stimuleren van intercollegiale toetsing en laten zien dat we hierin voor elkaar van
waarde zijn door het uitvoeren van actieonderzoek.
b. Ondersteunen van de Erkend Kwaliteitsconsulenten in hun werk door het aanbieden van
trainingen.
c. Betalen van de Perifeer Accreditatie Medewerkers in de regio.
d. Bundelen van krachten, afstemmen en samenwerken met de andere twee
huisartsenkringen in de regio Oost-Nederland.
4. Aantrekkelijk praktijkhouderschap
a. Samen met de zorgverzekeraar stimuleren van regionale deelname pilot Meer Tijd
voor de Patiënt.
b. Onderzoeken van de arbeidsmarkt om bestendige huisartsenzorg in de toekomst te
blijven behouden. Hierbij enquêteren we praktijkhoudende en niet-praktijkhoudende
huisartsen over hun toekomstvisie. Samen met de RHO’s verwerken we de visies.
c. Onderhouden contact voor verbinding en uitwisseling innovatieve ideeën en best
practices binnen de vereniging.
d. Verbeteren van de randvoorwaarden rond praktijkovername (uitvoeren onderzoek onder
waarnemers en praktijkhouders in de regio).
e. Behartigen belangen van de waarnemers en Hidha’s door ondersteuning van de Wagro.
f. Organiseren van bijeenkomsten voor praktijkhouders en niet-gevestigde huisartsen (in
2019 Lagerhuisdebat door Wagro).
g. Onderhouden van contact over thema’s die regionaal en landelijk voor ons van belang
zijn (zoals de ANW-diensten), waardoor we ons vak interessant en werkbaar houden.
h. Aanbieden mentorschap door en voor huisartsen.
5. Ondersteunen van alle huisartsen door het vervullen van de rol van
vraagbaak
Neem contact op LHV Bureau Oost-Nederland oost-nederland@lhv.nl,als gewenst/
verwijzen zij u door naar één van de kringbestuurders.
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