
BESTUUR

Jaarverslag FHV 2019

In 2019 bestond het bestuur uit acht bestuursleden
vlnr.:
- Annemarie Poen (vanaf juni 2019)
- Bart Maats (voorzitter)
- Jet van Leeuwen (secretaris)
- Mirjan Talsma (penningmeester)
- Dave van den Bremer (vanaf juni 2019)
- Brent Bearda Bakker 
- Karin Groeneveld (voorzitter vanaf maart 2020)
- Elzelyne Balkema (vanaf november 2019)

In 2019 mochten wij drie nieuwe bestuursleden
verwelkomen; Annemarie Poen, Dave van den
Bremer en Elzelyne Balkema. In december nam
Brent Bearda Bakker afscheid van het bestuur.

Met groot genoegen presenteren wij u het verkorte jaarverslag 2019. 

Het bestuur en haar ondersteuners hebben zich afgelopen jaar wederom maximaal ingezet om uw
belangen te behartigen en de organisatie van de Friese huisartsenzorg te versterken. Uw
betrokkenheid, advies, mening, vragen en opmerkingen onder andere tijdens de drukbezochte
ledenraden hebben wij erg gewaardeerd en helpen ons als bestuur om op een goede manier
namens u ons werk te kunnen doen.

Ik hoop dat u dit jaarverslag leest en dat het een uitnodiging zal zijn om ook in 2020 weer te kunnen
rekenen op uw steun en betrokkenheid.

In dit document staan de belangrijkste onderwerpen uit 2019 op een rij. 
Wilt u meer weten? Zie dan ook de uitgebreide versie.

Karin Groeneveld, voorzitter Friese Huisartsen Vereniging

Sinds 1 januari 2019 is de nieuwe vereniging, de
Friese Huisartsen Vereniging (FHV), een feit.

Hiermee zijn wij erin geslaagd een duidelijke en
krachtige vertegenwoordiging van alle Friese
huisartsen te vormen in nauwe samenwerking met
Dokterszorg.

In 2019 werd het bestuur weer naar volle
tevredenheid ondersteund door het LHV-bureau
Noord-Nederland.

ÉÉN VERENIGING: DE FHV

Meer informatie over de FHV vindt u op:
https://friesland.lhv.nl/

https://friesland.lhv.nl/


Terugblik
Een selectie van de hoofdpunten in 2019

Continuïteit huisartsenzorg 

Dit platform is een waardevol goed voor
de komende jaren. Doktersdiensten
heeft de coördinatie en het beheer van
het platform in 2019 overgenomen. Als
FHV hebben wij ervoor gekozen om voor
2020 middelen te investeren in het
platform. Hierdoor kan na het aflopen
van de subsidie van provincie Fryslân
eind 2019 het initiatief op deze wijze
doorgang vinden.

Juiste zorg op de juiste plaats
In 2019 is op dit thema veel gebeurd. Zo zijn in
Heerenveen, Dokkum en Leeuwarden coöperaties
opgericht. In Heerenveen is een contract met DFZ
gesloten voor meekijkconsulten en bij de andere
coöperaties worden plannen hiervoor opgesteld.
Vanuit het FHV bestuur zijn deze ontwikkelingen
gevolgd en waar nodig en mogelijk gestimuleerd.

Verbinding - Om te bevorderen dat
 ontwikkelingen per regio niet te ver uit
elkaar lopen en om te voorkomen dat er
dubbelwerk wordt gedaan hebben er twee
overleggen plaatsgevonden tussen het
bestuur en de coöperaties. Binnen het
bestuur is er nu per coöperatie een
contactpersoon.

Ondersteuning - ROS Friesland en LHV-
bureau Noord Nederland hebben op
verschillende vlakken ondersteuning aan de
coöperaties geboden.

Aantal vergaderingen

9
Bestuursvergaderingen
(incl. 2 bestuursdagen)

5
Kringledenraden

5
Landelijke ledenraden

In 2019 hadden we 456 leden:

Platform 11huisartsen.frl

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. Ook is Wagro
Friesland uitdrukkelijk betrokken.

Invloed uitoefenen op de instroom

Bijdragen huisvesting huisartsenzorg
Onze gesprekken met provincie Fryslân
resulteerden in een subsidieregeling voor
(ver)bouw van huisartsenpraktijken.
Vanuit de FHV is hierin meegedacht en
meegewerkt. Ook dit zal bijdragen aan
het aantrekkelijk houden of maken van
Friesland voor nu en in de toekomst.

Regionale coöperaties2

1

4

3 Zorgdomein bij gemeenten
Het bestuur voerde waar nodig diverse gesprekken
met gemeenten om het gebruik van Zorgdomein door
gemeenten te stimuleren. In 2019 zijn de eerste
gemeenten (Harlingen en Drachten) hiermee aan de
slag gegaan. In de loop van 2020 zullen meer
gemeenten in Friesland dit voorbeeld volgen.
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Huisarts (75.88%) Aio (7.89%)

Buitengewoon (16.23%)

8
Bestuurlijke en tactische

overleggen met DFZ


