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Inleiding 

 

 

Voor u ligt het jaarverslag over 2019 van de Friese Huisartsen Vereniging (verder FHV). Ieder jaar 

doet het bestuur hierin verslag van de ondernomen activiteiten ten bate van de leden van de 

vereniging.   

Over de periode 2019-2020 werken wij met een meerjarenplan, dat door de leden in 2019 is 

goedgekeurd. Dit plan levert dan ook het raamwerk voor de verslaglegging. Daarnaast laten wij ook 

een verkorte samenvatting verschijnen van het jaarverslag met de voornaamste feiten. De meer 

uitgebreide versie heeft u nu in handen. 

 

In een jaar vinden ook ongeplande gebeurtenissen plaats. In 2019 was er speciale aandacht voor de 

Waddeneilanden. In een apart hoofdstuk wordt daarvan verslag gedaan.   

 

Het bestuur nodigt de leden uit om als er vragen zijn over dit verslag, dit rechtsreeks, via de HAGRO 

of via de Ledenraad met het bestuur op te nemen.   

  



4 
 

1. Goede zorg voor ouderen 
 

In Friesland zal de ouderenzorg zeker in de komende periode alleen maar meer aandacht gaan 

vragen gezien de vergrijzing in de bevolking en het gegeven dat ouderdom met gebreken gepaard 

gaat. Dat vraagt om samenwerking en afstemming van zorgprofessionals over de domeinen heen. 

In het jaarplan heeft het bestuur uiteengezet wat de doelen zijn 2019-2020. We delen de 

onderwerpen in naar ELV, ICT, Wijkverpleging, de module ouderenzorg en ACP. 

 

1.1 Eerstelijnsverblijf 
Eerstelijns verblijf is bedoeld voor patiënten die geen specialistische medische zorg (meer) nodig 

hebben, maar ook (nog) niet thuis kunnen verblijven. In Friesland is er een provinciale werkgroep 

waarbij alle zorg verlenende partijen, die eerstelijnsverblijf aanbieden, betrokken zijn, die 

gezamenlijk heeft gezorgd voor één werkwijze van aanmelding . In het afgelopen jaar is verder 

nagedacht over integratie van de laatste verschillen van werkwijze. Dat wordt in 2020 verder 

uitgewerkt. U moet hierbij denken aan regionale inbelpunten, naast de website www.herstelzorg.frl 

Het tekort aan ELV bedden is een punt van zorg. Dit is echter niet alleen in Friesland het geval, 

maar door heel Nederland komen er problemen van patiënten die niet in hun eigen 

woonomgeving te plaatsen zijn. Dit probleem ligt dan ook op landelijke tafels ter bespreking en 

oplossing. 

1.2 ICT 
Met het hoofdlijnenakkoord zijn er middelen vrijgekomen om specifieke ICT projecten te starten. In 

Friesland is op basis van de bijbehorende handleiding bij de ICT-middelen ervoor gekozen om 

een pilot te doen met twee kansrijke uitwisselingsplatforms (Vital Health en VIP calculus) om de 

communicatie over ouderen met de wijkverpleging te verbeteren. De pilot gaat in 2020 van start. 

Eén van de criteria is dat het platform dat het snelst en eenvoudigst te koppelen is aan het 

systeem van de wijkverpleging, hoge ogen gooit. De pilot vindt plaats in de regio Heerenveen. Het 

bestuur hoop dat alle Friese huisartsen de keuze zullen volgen die op grond van de pilot in 2020 

gemaakt zal worden. 

1.3 Wijkverpleging 
Samenwerking met de thuiszorgorganisaties is van groot belang. Maar zeker in stedelijk gebied 

zijn er meerdere aanbieders wat het overzicht niet altijd ten goede komt. Landelijk hebben 

uitspraken van de minister over het aanbod aan aanbieders veel ophef veroorzaakt. In Friesland 

proberen we de samenwerking tussen de aanbieders en de huisartsen te bevorderen. Of de 

uitwerking hiervan centraal of decentraal, in de netwerken moet plaatsvinden is nog een vraag. Er 

vindt regelmatig bestuurlijk overleg plaats met de thuiszorgorganisaties. Ook heeft Dokterswacht 

een afspraak gemaakt met de wijkverpleging over vervanging van katheters tijdens ANW uren 

door verpleegkundigen van de thuiszorg.  

1.4 Module ouderenzorg 
De Friesland heeft herhaalde malen aangegeven dat zij van mening zijn dat de module 

ouderenzorg te duur is. Vanuit het bestuur is de mening dat wat er ook bedacht wordt, het 

personeel dat wordt ingezet betaald moet kunnen worden. Met De Friesland is afgesproken dat de 

module in 2020 nog gehandhaafd blijft en dat het veld met voorstellen zal komen hoe het anders 

kan. Daartoe hebben meerdere overleggen plaatsgevonden en is er een berekening gemaakt van 

de kosten. Op het moment van schrijven zijn wij in afwachting van een reactie van De Friesland 

op de opzet van een nieuwe module. De toezegging is al gedaan dat de eisen aan rapportage 

zullen vervallen. Voor de goede orde: dit onderwerp was niet voorzien in het jaarplan 2019-2020.  

1.5 ACP 
Advance Care Planning is zeker in de ANW een belangrijk middel om niet nodeloos zorg in te 

zetten die niet gewenst  De doorgifte daarvan van huisarts naar ANW-post is een moeizaam 

http://www.herstelzorg.frl/
https://nos.nl/artikel/2273950-minister-de-jonge-cda-wil-thuiszorg-veranderen-maar-vvd-ziet-er-niets-in.html
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proces. We hopen dat met de komst van een nieuw systeem voor de huisartsenpost hier ook een 

flinke verbetering in kan plaatsvinden. 

 

2. Toekomstbestendige ANW zorg 
 

Overal in Nederland wordt de discussie gevoerd over ANW zorg. Zeker als de druk overdag hoog 

is, is de dienstendruk een issue. In Friesland is de 7*24 uurszorg nog steeds aanwezig. Maar ook 

hier worden activiteiten opgezet om de zorgvraag terug te brengen tot echte spoed en de 

samenwerking met andere zorgverleners te bevorderen.  

2.1 Het publiek zo goed als mogelijk informeren 
In 2019 zijn er stappen gezet om het publiek ervan bewust te maken dat men een goede afweging 

kan en moet maken alvorens de telefoon te pakken om de Dokterswacht te bellen. Zo staan nu 

thuisarts.nl en de site ‘Moet ik naar de dokter’ op de website. De Friesland probeert hierbij ook het 

gebruik van dokter Appke te promoten. Er zijn afspraken gemaakt om hierover tussen DFW, DF 

en FHV een pilot te starten voor de ANW. 

2.2 Verbeteren dossieroverdracht 
Het verbeteren van dossieroverdracht tussen de praktijk en de huisartsenpost is ook als speerpunt 

benoemd. Nu de Noordelijke huisartsenposten overgaan naar hetzelfde systeem is de 

verwachting dat er meer van elkaar kan worden geleerd en als er problemen zijn de partijen elkaar 

kunnen helpen.   

2.3 Verschuiving van werk naar huisartsen tegen gaan. 
Dokterswacht heeft dit thema goed bewaakt. Er zijn heldere afspraken gemaakt dat het wisselen 

van katheters niet meer door huisartsen gedaan behoeft te worden. 

 

3. Continuïteit van huisartsenzorg in Friesland 
 

3.1 Borgen van het platform 11huisartsen.frl 
Het platform waarop informatie gevonden kan worden voor startende en stoppende huisartsen in 

Friesland, is een waardevol goed voor de komende jaren. Het is gelukt om zowel in bemensing als 

financiering het project in beheer te nemen. Doktersdiensten heeft de coördinatie en aan het eind 

van het jaar ook het beheer van het platform overgenomen. Als FHV hebben wij ervoor gekozen 

voor 2020 middelen te investeren in het platform. Ook na het aflopen van de subsidie van de 

provincie Fryslân eind 2019 kan het initiatief op deze wijze doorgang vinden.  

3.2 Invloed uitoefenen op de instroom 
De voorgenomen activiteiten op dit vlak zijn gerealiseerd. Er is vanuit het 11huisartsenplatform  

onder meer een praktijkentocht georganiseerd en er zijn contacten gelegd met de 

huisartsenopleidingen. De WAGRO Friesland is uitdrukkelijk betrokken. Met De Friesland heeft er 

eenmaal een stakeholdersbijeenkomst plaatsgevonden. Vanuit DF is alleen ingezet op 

financiering van de transitiemanager.   

3.3 Bijdragen huisvesting huisartsenzorg 
In 2019 is de subsidie gerealiseerd vanuit de provincie Fryslân voor bouw en verbouw van 

huisartsenpraktijken in het kader van continuïteit van huisartsenzorg. Vanuit de FHV is hierin 

meegedacht en meegewerkt zodat het mogelijk werd dat huisartsenpraktijken die wilden 

(ver)bouwen zo een opleidingspraktijk konden worden, of een (extra) collega of medewerker 

konden huisvesten. Ook dit zal bijdragen aan het aantrekkelijk houden of maken van Friesland 

voor nu en in de toekomst.   
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4.  Bijdragen aan integrale zorg, zorgvernieuwing, ICT en 

inzet diagnostiek. 
 

4.1 Twee maal per jaar overleg met bestuur van coöperaties. 
Het bestuur acht het van belang dat de ontwikkelingen per regio niet te ver uit elkaar lopen, onder 

meer met het oog op waarnemers en huisartsen die in grensgebieden van regio’s hun 

huisartsenwerk doen. Ook onnodig dubbelwerk zou voorkomen kunnen worden. Daartoe zijn er 

twee overleggen geweest met de coöperaties.  

 

4.2 Regionale bestuurders hebben zitting in het kringbestuur 
De gewenste situatie is in 2019 geëffectueerd met het toetreden van Dave van den Bremer en 

Annemarie Poen in het bestuur. In het FHV bestuur zijn nu alle regio’s vertegenwoordigd.  

 

4.3 Overleg met leden over kaderhuisartsen, ketenzorg en 

huisartsendiagnostiek 
In de ledenraad is gesproken over ketenzorg en welke richting daarbij naar de toekomst kan 

worden ingeslagen. Daarnaast is er gesproken over een keten acute psychiatrie. De andere twee 

thema’s worden besproken binnen de reguliere overleggen van het kringbestuur als daar 

aanleiding toe is.  

4.4 Juist zorg op de juiste plaats door regionalisering en 

coöperatievorming 
In 2019 is op dit thema veel gebeurd. In Heerenveen is de vorming van een coöperatie met het 

MSB tot stand gekomen en is er een contract gesloten met De Friesland voor meekijkconsulten. 

Die worden nu in deze regio door de huisartsen uitgevoerd en de verdere plannen voor integrale 

zorg worden ontwikkeld. 

In 2019 is in Dokkum de coöperatie Ferbynt opgericht. Ook in Leeuwarden is een coöperatie van 

huisartsen ontstaan (CoLeo) en zijn er plannen uitgewerkt om meekijkconsulten vorm te geven. 

Hier speelt het MCL een grote rol in en is voorzien dat er een stichting komt met drie partijen 

(ziekenhuis, staf en huisartsen). De specialisten willen graag een stadspoli.   

In regio Zuidwest en Sneek zijn plannen opgevat om zorg vorm te geven zoals dat nu in 

Heerenveen gebeurt. 

Vanuit het FHV bestuur worden deze ontwikkelingen gevolgd en waar nodig en mogelijk 

gestimuleerd. 

4.5 Plan maken hoe OPEN vorm gegeven kan worden 
In gezamenlijkheid tussen de FHV en Dokterszorg is er een plan gemaakt voor OPEN, conform  

de landelijke richtlijnen. Het plan zal in 2020 tot uitvoering komen. 

 

4.6 En verder .. 
In 2019 heeft de FHV zich aangesloten bij een regionaal initiatief van Philips om gestructureerd te 

werken aan toepassingen waarbij patiënten zelf hun gegevens aan huisartsen kunnen leveren. In 

2020 zullen hier verdere stappen in worden gezet.  
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5. Goede GGZ in huisartsenpraktijken 
 

5.1 inzet van Zorgdomein voor communicatie met gemeenten 
In 2019 zijn de eerste gemeenten, waaronder Harlingen en Drachten, aan de slag gegaan met 

Zorgdomein. Er is gezocht naar bijdragen in financiering van Stichting De Friesland. Een kleine 

groep van drie personen houdt zich hiermee bezig. Het bestuur stimuleert en voert waar nodig 

deze gesprekken met de gemeenten. Ook Heerenveen, Zuidwest Fryslân, Lemmer, Opsterland en 

Sneek hebben interesse en zijn in verschillende stadia van aanhaking. 

5.2 Actieplan samenwerking GGZ Friesland en huisartsen 
Naar aanleiding van een rapport van de Inspectie heeft GGZ Friesland in overleg met de 

huisartsen een actieplan opgesteld. Hierin zitten twee elementen die ook al op de lijst van het 

meerjarenplan stonden, namelijk Samenwerking en grenzen aangeven rond chronische patiënten  

en Nakomen bestaande afspraken rond verwijzing.  In het plan staan meer acties die zullen 

worden opgepakt. Het zal de leidraad worden voor verder overleg. 

 

5.3 In gesprek blijven over werkgeverschap POH-GGZ 
In het begin van 2019 leek het erop dat GGZ Friesland het werkgeverschap zou willen opgeven 

van veel POH-GGZ. Gelukkig is dit teruggedraaid. Dat betekent ook dat het kwaliteitskader en 

scholing geborgd blijft en dat daar geen andere methode voor moet worden ontworpen. 

 

Ook het kwaliteitskader van POH-GGZ Jeugd is nog up to date en in verschillende regio’s zijn 

bijeenkomsten geweest over de inzet van deze functionarissen. Per 2020 vergoedt De Friesland 

een deel van de kosten onder voorwaarde dat de gemeente ook bijdraagt.  

 

6. Realiseren goede randvoorwaarden 
 

6.1 Professionalisering van regionale coöperaties door ondersteuning 

daarvan. 
In 2019 is op verschillende vlakken ondersteuning verleend door medewerkers van ROS als het 

LHV regiobureau. Daarnaast is er een werkgroep gevormd om te borgen dat wat centraal kan 

worden, ook centraal wordt gefaciliteerd. 

6.2 Regio’s hebben een contact persoon binnen het bestuur.  
In het bestuur is er een contactpersoon per regio. De contactpersonen in het bestuur zijn voor 

Tjongerschans Coöperatie U.A. Karin Groenveld, voor Huisartsencoöperatie Leeuwarden en 

omstreken U.A. Jet van Leeuwen, voor Coöperatie Zuidwest Friesland U.A. Annemarie Poen, voor 

Huisartsencoöperatie Zuidoost Friesland U.A. Mirjan Talsma en Coöperatie Ferbynt Dave van den 

Bremer. 

 

6.3 Stimulering uitwisseling regionale onderwerpen. 
In 2019 heeft uitwisseling plaatsgevonden in verschillende overleggen met het kringbestuur, zo 

ook in een aparte werkgroep en in de bestuursvergaderingen. Het FHV bestuur acht het van groot 

belang dat regionalisering niet leidt tot nodeloze versnippering of het uitspelen van regio’s tegen 

elkaar. 
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6.4 Het bestuur stemt wijze van vertegenwoordiging intern af 
Als het bestuur niet zelf de kennis of menskracht heeft voor en specifiek thema, dan kan het 

bestuur zich laten vertegenwoordigen door daarover afspraken te maken. Dit was ook in 2019 het 

geval. 

6.5 Adequate afspraken rond duurzame financiering. 
De contacten over financiering met De Friesland nemen veel tijd in beslag. De uitvoering van het 

hoofdlijnenakkoord lijkt een onderwerp dat tegenstellingen kan verscherpen. Het bestuur probeert 

met De Friesland te komen tot een gezamenlijke visie, maar als landelijke afspraken niet worden 

uitgevoerd dan werpt dat zijn schaduw vooruit op een gezamenlijk toekomstvisie. 

In 2019 heeft De Friesland wel onder landelijke druk met terugwerkende kracht de indexatie van 

2019 hersteld. En met enige druk heeft De Friesland ook het project rond een uniform platform 

voor ouderenzorg gefinancierd. Zonder meer openheid en transparantie van De Friesland zal aan 

dit thema naar verwachting ook in 2020 veel tijd moeten worden besteed.  

6.6. Vier maal per jaar een bestuurlijk en tactisch overleg met De 

Friesland 
Ook in 2019 hebben de nodige bestuurlijke, tactische en bilaterale overleggen geweest met De 

Friesland. Aan het eind van het jaar leidde dat wel tot een voorstel om te werken aan een 

gezamenlijke visie. Het bestuur hoopt dat de investering in vertrouwen resultaat zal hebben.  

7. Niet in het jaarplan, maar wel aandacht gekregen 
 

7.1 De Waddeneilanden 
De situatie op de Wadden verschilt per eiland. In 2019 is er een initiatief gestart samen met de 

betrokken huisartsen om adequate financiering en gelijke behandeling meer op de voorgrond te 

krijgen.  Het initiatief leverde in 2019 nog geen resultaat op. Voor De Friesland is een 

kostenonderzoek van belang. Maar door de specifieke omstandigheden per eiland kan dat nooit 

een vergelijkbaar beeld opleveren, zeker niet omdat het vergelijkingsmateriaal beperkt is. 

 

7.2 Continuïteit in het bestuur 
Een vereniging kan niet zonder een vaardig bestuur. In 2019 traden de volgende personen aan: 

Elzelyne Balkema vanuit de Wagro, Dave van den Bremer en Annemarie Poen. Nieuwe 

bestuursleden krijgen de mogelijkheid zich via de LHV te laten scholen bij de bestuursacademie. 

 

     7.3 Berenschot 
       In 2019 speelde op het gebied van Dokterswacht de bewering dat deze in de landelijk 

       benchmark te duur zouden zijn. Uiteindelijk is met behulp van Berenschot aangetoond dat wat er 

       door Dokterszorg werd aangeleverd juist was, namelijk dat het kostenniveau werd veroorzaakt 

       door de wensen van de zorgverzekeraar rond spoedpleinen. Ook de NZa heeft geoordeeld dat de 

       afrekening over afgelopen jaren juist was.  

    

.  


