Jaarplan 2019
Kring Noord-Holland Midden
Beste leden,
Het jaarplan van Kring Noord Holland Midden noemt
de onderwerpen waaraan het bestuur het komende
jaar extra aandacht wil geven. Hopelijk herkent u zich
in de keuzes, die voor u gemaakt zijn. Bij vragen en
opmerkingen kunt u contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Arnoud Hansma, voorzitter
vlnr: Kees van Sichem (HCZK), Carlijn Zwaag (wagro), Arnoud Hansma (HZWA),
Mariëtte Willems (HVMK), Jeroen Brendeke (HZWA), Sharon Pattiselanno (HCZK),
Joost Clemens (HCA), Lucyna de Graaf (H)
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Kring-Speerpunten 2019:

ANW

We delen goede voorbeelden uit onze en andere regio’s en houden u op de hoogte van landelijke
ontwikkelingen.

Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Zorg & Zekerheid
We bundelen onze krachten om een solide gesprekspartner te zijn voor onze verzekeraars. Via de
overlegteams maken we inhoudelijk goede afspraken over de huisartsenzorg in onze regio en houden we
tegelijkertijd goed contact met de achterban.
Meer tijd voor de patiënt
We delen goede voorbeelden uit onze en andere regio’s en houden u op de hoogte van relevante
landelijke ontwikkelingen.
OPEN

Per 2020 is het verplicht om patiënten toegang te geven tot de eigen medische gegevens via een
patiënten portaal. Weet u al hoe u dit wilt doen? Via een informatiebijeenkomst helpen wij u op weg.

Regio verbonden
Wij kunnen onze kringtaak alleen goed uitvoeren als we in nauw contact staan met onze achterban. We
halen de banden aan met de besturen van de coöperaties, huisartsenverenigingen en de wagro in onze
regio en bieden individuele leden inspraak via haweb, flits-enquêtes en ledenvergaderingen.

Denk mee op de
ledenvergadering op 3
juni en 18 november 2019

Lees meer

Naast de speerpunten zet de kring zich ook in voor:
ELV
We bewaken of de ELV-loketten werken zoals afgesproken: huisartsen die een ELV-bed zoeken
bellen naar het loket en hoeven niet verder te zoeken naar een bed, ook niet als er niet direct een
bed beschikbaar is. Het loket neemt de verantwoordelijkheid hiervoor over.
Toegang tot wijkverpleegkundige zorg
Wanneer we signalen ontvangen over onvoldoende beschikbare wijkverpleging, stellen we dit
aan de orde in ons overleg met de zorgverzekeraar. We houden u op de hoogte van de
voortgang.
GGZ
Signalen over slecht toegankelijke GGZ-zorg en het niet nakomen van verwijsafspraken geven
wij door aan het landelijk bureau die dit bespreekt in het overleg met Vereniging Nederlandse
Gemeenten (VNG) en GGZ-NL.
Kindermishandeling
We informeren u over het nieuwe afwegingskader in de meldcode ‘Kindermishandeling en
huiselijk geweld’ dat per 1 januari 2019 verplicht is. We ondersteunen de huisartsambassadeurs
aanpak kindermishandeling waar nodig en mogelijk.
ICT & E-health
We brengen de initiatieven en ontwikkelingen in de regio in kaart en hebben een overzicht van
contactpersonen in de regio. Onze focus ligt met name bij OPEN (ontsluiting van de
patiëntengegevens uit de eerstelijnszorg in Nederland)
HAROP
De uitvoering van het huisartsenrampenopvangplan is belegd bij de coöperatie of
huisartsenvereniging. De kring heeft een actueel overzicht van de contactpersonen in de regio.
Huisartsentekort
We volgen de landelijke ontwikkelingen en oplossingsrichtingen voor het huisartsentekort op de
voet en beoordelen naar aanleiding van het NIVEL-onderzoek of extra inzet vanuit de regio
noodzakelijk is.
Arbeidsmarkt
Ook het ondersteunend personeel van de huisarts kent tekorten. De VBZ en de SIGRA zetten
zich in de regio in met het Regionale Actieplan Arbeidsmarkt Tekorten (RAAT). De SSFH biedt
daarnaast subsidiemogelijkheden voor regionale initiatieven met als doel meer stageplaatsen te
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creëren. Het kringbestuur volgt de initiatieven en deelt deze wanneer zij relevant zijn voor
anderen.

Raamovereenkomst voorbehouden en risicovolle handelingen
Wanneer de nieuwe raamovereenkomst voorbehouden en risicovolle handelingen beschikbaar is
zal deze in samenspraak met de huisartsenorganisaties in de regio geïmplementeerd worden.
Continuïteit kringbestuur
Wij zorgen ervoor dat het kringbestuur goed in staat is om de rol van verbinder in de regio te
vervullen. Bij vertrek van een kringbestuurslid zorgen we voor adequate opvolging uit het bestuur
van de huisartsenorganisatie (of wagro) van het vertrekkende lid. We houden een rooster van
aan- en aftreden bij.

Hoe bereikt u het kringbestuur?
Heeft u een vraag aan het kringbestuur of wilt u een signaal afgeven? Dan kunt u de
kringbestuurders op verschillende manieren bereiken:





Haweb
E-mail via het regiobureau (desgewenst kunt u een belafspraak maken)
Telefonisch contact met het regiobureau: 020-3445988
Ledenraadvergadering op 3 juni en 18 november 2019

Regiobureau Noordwest Nederland
Het kringbestuur wordt ondersteund door drie
medewerkers van het regiobureau Noordwest
Nederland:




Rinia Autar, secretaresse
r.autar@lhv.nl
Joost Barendregt, senior beleidsmedewerker
j.barendregt@lhv.nl
Karin Verhoef, beleidsmedewerker
k.verhoef@lhv.nl

tel: 020-3445988
Hoogte Kadijk 143C
1018 BH Amsterdam

Vlnr: Karin Verhoef, Rinia Autar, Joost Barendregt
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