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1. Opening en vaststelling agenda 

Bart opent de vergadering die een grote opkomst kent.  Aan de agenda wordt nog 

toegevoegd: Coronavirus. Dit onderwerp zal worden behandeld bij ‘Mededelingen 

Dokterszorg’.  

 

2. Verslag Ledenraad 20 november 2019  

Geen tekstuele aanpassingen.  

Als aanvulling op pagina 3 van het verslag heeft Martijn van der Werff nog twee punten:  

- De nachtelijke triage vanuit Heerenveen verloopt goed en de ervaringen zijn positief. 

Op dit moment zijn er geen urgente zaken die om een aanpassing vragen. Ketenzorg 

heeft, voor wat betreft de contractering, een akkoord met De Friesland.  

- De praktijken die bij Ketenzorg Friesland zijn aangesloten hebben daar inmiddels de 

informatie over gekregen. Verwacht wordt dat eind maart de contracten met de 

huisartsenpraktijken kunnen worden aangepast.  

  

Bestuur 

a. Mededelingen bestuur  

- Rapportage uit de AVA  

18 december is de AVA bij elkaar geweest.  

Hierin is besproken de samenstelling van de Raad van Commissarissen, de 

herbenoeming van de heer R. Kamman en de voordracht van de heer K. Visser.   

In de week voorafgaand aan de Ledenraad is afscheid genomen van de voorzitter.  

Het jaarplan en de begroting voor 2020 zijn goedgekeurd. 

 

- Uitkomst enquête Wagro  

In het najaar heeft de Wagro een enquête uitgezet onder de niet-praktijkhoudende 

huisartsen. Er werden 68 responsen ontvangen. De meerderheid van deze 

ondervraagden heeft aangegeven dat zij in de toekomst wel een praktijk zouden willen 

overnemen. Dit komt overeen met de signalen die ook landelijk te zien zijn.  

De beweegredenen om geen praktijk over te nemen zijn gelijk aan de problematiek in de 

huidige dagpraktijk: hoge werkdruk, ANW-diensten, personeels- en managementlasten, 

etc.  Door  deze vraagstukken aan te pakken zal er beweging komen in de 

overnameproblematiek. Elzelyne geeft aan dat het van belang is om in eerste instantie 

huisartsen met Friesland kennis te laten maken om ze vervolgens proberen te binden 
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aan een huisartsenpraktijk. Daarnaast wordt aangegeven dat de Friese huisartsen zelf 

ook veel kunnen doen door opleidingsperspectieven te bieden.  

Er wordt nog aandacht gevraagd voor de sollicitatieprocedure voor aiossen. Dit geeft de 

nodige problematiek. Op dit moment wordt daar naar gekeken.  

 

- Formele benoeming kascommissie  

Tijdens de fusie van de OHF en de FHV heeft er een statutenwijziging plaatsgevonden 

waardoor de FHV niet meer verplicht is om een externe accountant in te schakelen. De 

FHV heeft besloten om geen gebruik meer te maken van een accountant, maar in plaats 

daarvan een financiële commissie te benoemen. Het bestuur draagt Michiel Eggink en 

Anneke Bögels aan de Ledenraad voor om te worden benoemd tot financiële commissie.  

De benoeming wordt unaniem aangenomen door de Ledenraad.  

 

- Update meerjaren- en activiteitenplan 2020  

Van het activiteitenplan is een update opgesteld voor 2020.  

Aanvullingen: GGZ mag meer uit de verf komen.   

Bekend is dat er veel patiënten naar de huisarts ‘geschoven worden’. Een mogelijkheid 

om dit op te lossen, is om te kijken of er een ketenzorg georganiseerd kan worden 

waarbij de huisarts de leiding heeft over hetgeen hij ‘toegeschoven’ krijgt. Men ziet een 

grote versnippering van de GGZ-zorg. Dit probleem dient door de GGZ zelf opgelost te 

worden.  

 

- Mededelingen Dokterszorg  

Corona 

De HaROP is bijeen geweest om te kijken of men genoeg voorbereid is en of er 

eventueel aanpassingen in het plan moeten plaatsvinden. De meeste dingen zijn goed 

geregeld. Wel is er landelijk en dus ook in Friesland, een groot tekort aan 

veiligheidsmiddelen zoals mondkapjes, schorten, etc. Bij Dokterszorg is geen voorraad  

en ziekenhuizen hebben maar beperkte voorraad. Daarnaast zijn de algemene 

maatregelen van kracht zoals door het RIVM en NHG is verspreid. Omdat de 

maatregelen op dit moment telkens wijzigen wordt aangeraden om bij twijfel de site van 

de RIVM te checken.  

 

Er is veel onduidelijkheid welke taken er zijn voor de GGD en welke voor de huisarts.  

De GGD test bij verdachte gevallen (alleen patiënten met koorts, benauwdheid of 

hoesten, contact met besmette patiënt of een regio waar besmettingen zijn).  

Voor de huisarts ligt er de taak om na te gaan bij de zieke patiënt of hij/zij in aanmerking 

komt voor een coronatest.  

 

Vanuit de zaal komen een aantal vragen naar voren:  
- Moet je jezelf laten testen als je bij een patiënt geweest bent? 

- Moet je wel of geen lange mouwen ter bescherming? 

- Over middelen en materialen: kunnen we naar mediq/medeco bellen? Staat in 

Harop, maar geldt nu dus niet meer. 

- Zijn er met GGD duidelijke afspraken gemaakt, gaan zij eerst testen?  

- Hoe snel is er uitslag van de test van de GGD? 

- Wanneer worden HCH’s ingeschakeld? 

- Als het toeneemt, is er iemand die ons een gedwongen instructie kan geven, zoals 

een burgemeester? Of is het crisisteam die de opdracht geeft? 

- Als personeel het te gevaarlijk vindt, zijn daar ook dwangmiddelen of afspraken over 

gemaakt of te maken? 

- Zijn er al algemene adviezen om niet naar evenementen, bijeenkomsten, etc. te 

gaan? 
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- Komt er nog meer informatie en wanneer? 

 

Ter plekke worden de vragen beantwoord, maar vanwege de snelle ontwikkelingen en de 

maatregelen die daardoor telkens worden aangepast, wordt geadviseerd om zich vooral 

goed voor te bereiden op de dienst door het RIVM protocol voor handen hebben en bij 

vragen te bellen met de HAP om informatie op te halen > vragen aan regiearts.  

 

SEMD Leeuwarden  

Op dit moment is men druk bezig met de huisvesting. Het streven is om eind van dit jaar 

de alternatieve huisvesting in het MCL in Leeuwarden te hebben gerealiseerd.  

Er wordt aangegeven dat er nog steeds problemen rondom de wachtkamer zijn omdat de 

beveiliger er niet meer is.  Er dwalen veel patiënten rond die de weg niet kunnen vinden.  

Men geeft aan dat het voor patiënten en dokters veiliger moet zijn om te kunnen werken.  

Op dit moment is er geen beveiliger meer omdat veel huisartsen hebben aangegeven 

meer ongemak dan gemak te hebben van de beveiliger. Wel is het mogelijk om, indien 

men dienst heeft, een beveiliger op voorhand aan te vragen.  

 

Katheterzorg door thuiszorg   

Vanaf 1 april gaat te wijkverpleegkundige van de Thuiszorg de katheterzorg uitvoeren.  

Met alle drie de regioaanbieders is een afspraak gemaakt. Belangrijk is dat er materiaal 

bij de patiënt aanwezig is. De werkgroep is daar druk mee bezig.  

Er wordt nog aangegeven dat het werkdocument hieromtrent verouderd is.  

 

- HAPis 

Er is een nieuw huisartsen post informatiesysteem (HAPis). Dit traject is met 4 

huisartsenposten doorlopen, waarbij Groningen, Drenthe, Overijssel en Friesland 

betrokken zijn geweest. De voorkeur van alle vier de posten ging uit naar Topicus. 

Groningen is gisteren (02-03-2020) overgegaan, Drenthe gaat in juni over en Overijssel 

wacht nog af (een deel heeft de voorkeur voor een ander systeem).  

 

Over 2 weken wil men in de aandeelhoudersvergadering een definitief besluit nemen 

over de aanschaf van TopicusHAP als nieuwe HAPis. Aan de leden wordt advies 

gevraagd ten aanzien van het voorgenomen besluit.   

 

Vanuit de Ledenraad komen de vragen of Topicus een groot bedrijf is en of het makkelijk 

te leren is. Door Martijn wordt aangegeven dat Topicus een landelijk opererend bedrijf is 

en dat met men in Groningen het gebruik van de software binnen 3 uur ‘onder de knie’ 

had. Vanuit de Ledenraad volgt geen bezwaar zodat Martijn van der Werff  in de AVA 

vergadering van 18 maart goedkeuring aan de aandeelhouders zal vragen. Vervolgens 

zullen de contractonderhandelingen plaatsvinden en kunnen de voorbereidingen voor de 

implementatie in 2021 van start gaan.   

 

3. LHV-zaken  

a. Terugblik LHV Ledenraad 26 november 2019 

- MOVE: er is gekozen voor scenario A   

- VIBE:  2 voorstellen gedaan om verdere uitwerking van de plannen. Deze zijn beide 

goedgekeurd.  

- LHV jaarplan en begroting zijn goedgekeurd.  

- Benoemingscommissie:  zoals besproken zijn de taken en functieomschrijving 

aangepast en goedgekeurd.  
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b. Voorbereiding LHV Ledenraad 10 maart 2020  

Bart gaat tezamen met Elzelyne naar de komende LHV Ledenraad. Bart zal dan afscheid 

nemen en Elzelyne zal voor het eerst deelnemen.  

Op de agenda staat:  

- Actualiteiten (ACM, pneumokokken, coronavirus)  
- Stand van zaken ANW  

- Status project Toekomst Huisartsenzorg   

- Hoe wil de huisarts dokteren?  
- Convenant: toegankelijkheid medisch generalistische zorg voor mensen  
- met een beperking  
- Werkgroepen MOVE en VIBE 
- Herbenoeming Wendy Borneman  

 

4. Mededelingen vanuit de Ledenraad en rondvraag  

- Er wordt gevraagd of bekend is wie er subsidie heeft gekregen voor het verbouwingen 

van de praktijk (subsidie provincie). Twee personen geven aan dat zij (een gedeelte van) 

de aangevraagde subsidie hebben ontvangen.   

 

- Huisartsentekort: er wordt aangegeven dat er in Leeuwarden een nijpend tekort is aan 

huisartsen. Bart geeft aan dat dit zowel regionaal als ook landelijk een probleem is. De 

FHV is bekend met het tekort in Leeuwarden, maar heeft niet direct een oplossing voor 

alle problemen.   

 

- De heer Monzon geeft aan dat hij betrokken is bij de politieke partij NL Beter. De partij wil 

op 8 april Friesland bezoeken om met huisartsen uit het veld van gedachten wisselen. Hij 

vraagt of er huisartsen zijn die interesse hebben.   

 

- Er wordt gevraagd of er nog contact met zorgverzekeraar is geweest over de uitvoering 

van het preferentiebeleid.  Het punt wordt meegenomen.  

 

- Aan Martijn wordt een verzoek gedaan of de nascholingen van Izore op de agenda 

kunnen komen van de Doktersacademie.  

 

- Tot slot wordt aangegeven dat men de brief die namens Dokterswacht is uitgegaan over 

het draaiboek bij een eventuele Elfstedentocht, erg onvriendelijk en dwingend vond over 

komen.   

 

 

Aftreden Bart Maats en benoeming Karin Groeneveld tot voorzitter   

Karin neemt het woord en dankt Bart, mede namens het bestuur, voor zijn tomeloze inzet die 

hij de afgelopen 8 jaar als voorzitter van de OHF en later de FHV heeft verricht. 

Als geen ander is Bart in staat geweest om, op welke tafel dan ook, dé huisarts neer te 

zetten. Het speerpunt in zijn bestuursperiode was de fusie van de OHF en de FHV. In deze 

periode heeft hij altijd voor ogen gehouden wat goed is voor de huisarts. Als dank voor zijn 

inzet wordt hem een beeldje aangeboden genaamd ‘De Fusie’.  

 

Bart geeft aan dat hij de afgelopen 8 jaar met veel plezier voorzitter is geweest. Dat heeft hij 

kunnen doen door de steun en het vertrouwen van de leden. Er is de laatste jaren veel 

bereikt voor de Friese huisartsen, met name ook in de onderhandelingen met 

zorgverzekeraar de Friesland. Bart bedankt Dokterszorg, Ros en de LHV voor de 

samenwerking die er de afgelopen jaren is geweest. Tot slot wenst hij Karin veel succes als 

voorzitter en overhandigt haar daarbij de bel die hij destijds als voorzitter heeft gekregen.  
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Karin geeft nog aan dat er ondertussen een stevig bestuur is neergezet die een nieuwe 

bestuursfase in gaat en geeft aan dat zijzelf en het bestuur er veel zin in heeft.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Themabijeenkomst OPEN (tevens toegankelijk voor huisartsen die niet lid zijn van de FHV)  

 

  

De Friese coalitie OPEN geeft tijdens deze themabijeenkomst een update over de 

vervolgplannen van OPEN en licht de keuze van de te volgen modules toe.  

Bij het project zijn betrokken: Mirjan Talsma (FHV, stuurgroep), Martijn van der Werff 

(Dokterszorg Friesland, stuurgroep), Geert Helder (Dokterszorg Friesland, projectleider) en Wim 

Hodes (Stichting Gerrit, stuurgroep).  

  

Tijdens de bijeenkomst wordt een PowerPoint gepresenteerd die u hier aantreft.  

  

Bij de aanmelding van de huisartsen als deelnemer van het project is tevens een nulmeting 

uitgevoerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze nulmeting en het advies van het 

landelijk programmabureau OPEN heeft de stuurgroep voorgesteld om de modules 1, 2, en 5 op 

te nemen in het project (er kunnen maximaal 3 modules gekozen worden).  

- Module 1: Implementeren online inzage (verplicht) 

- Module 2: Stimuleren van gebruik online inzage door patiënt  

- Module 5: Praktijkervaring met PGO’s opdoen en delen met MedMij en PGO-

leveranciers.  

  

De stuurgroep wil gaat zich inschrijven voor deze 3 modules met daarbij de aantekening dat men 

zich in eerste instantie gaat richten op module 1 en 2, en daarna gaat kijken of module 5 ook 

haalbaar is. Later inschrijven is niet mogelijk zodat de subsidie die wordt verkregen voor module 

5 in eerste instantie op een bankrekening wordt gestort en bij niet-gebruik zal worden 

teruggestort.  

  

Vanuit de zaal volgen enkele vragen.  

- Men geeft aan dat er voor de huisarts weldegelijk extra kosten aan verbonden is 

wanneer er een snelle internetverbinding gerealiseerd moet worden. 

Antwoord: de vraag gaat over het volgende scenario: de praktijk heeft een zeer beperkte 

internet verbinding en wil geen portaal inzetten voor online inzage. En de HIS leverancier 

heeft nog niet de koppeling met de persoonlijke gezondheidsomgevingen gerealiseerd.. 

De praktijk wil graag een digitaal dossier in PDF formaat mailen aan de patiënt. Het 

vermoeden bestaat dat het bestand zo groot wordt dat de praktijk hiervoor een grotere 

internet verbinding moet aanschaffen. De Friese coalitie OPEN heeft advies ingewonnen 

en er wordt op dit moment geadviseerd om als tijdelijke maatregel de patiënt mee te 

laten kijken op het scherm of een elektronisch afschrift van het dossier mee te geven op 

een USB stick. Zodra we meer over dit scenario kunnen delen hoort u van ons. 

- Er wordt gevraagd wie de eigenaar van het dossier is / Er wordt gevraagd of de patiënt 

zelf wijzigingen kan aanbrengen in zijn PGO dossier.  

Antwoord: we zullen hier in nadere berichtgeving op terugkomen. Er werd ook een 

voorbeeld gegeven dat een gedeeld dossier in een portaal wijzigingen in het HIS niet 1-

op-1 overneemt. In het portaal bleef een episode actief terwijl deze in het HIS verwijderd 

was. We hebben de HIS leverancier om een toelichting gevraagd en daaruit bleek in de 

eerste terugkoppeling dat de geschetste situatie niet is zoals het hoort te werken. Het 

portaal zou de wijziging moeten overnemen. Wel kan het zijn dat er enige verwerkingstijd 

nodig is voordat het portaal bijgewerkt is. In voorkomende gevallen adviseren wij 

rechtstreeks met uw leverancier contact te zoeken. In grote lijnen is de verwachting dat 

de patiënt invloed kan uitoefenen op zijn dossier in zijn persoonlijke 

https://lhvnl.sharepoint.com/besloten/NNL/2.%20Friesland/2.03%20Ledenraad%20-%20vergaderdocumenten,%20overzicht%20afgevaardigden,%20overige/200303/Presentatie%20OPEN%203mrt_def.pdf
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gezondheidsomgeving (PGO), maar niet in zijn portaal. Het eigenaarschap in het portaal 

ligt dus meer bij de huisarts aangezien dit een verlengstuk is van het HIS. Het 

eigenaarschap in het PGO ligt dan meer bij de patiënt. Hoe dit in de praktijk gebracht 

wordt door de portaal en PGO leveranciers zal nog moeten blijken. 

- Er wordt gevraagd of er ook rekening is gehouden met het feit dat er geen protocol is 

voor verhuizing van dossiers.  

Antwoord: we zullen dit als aandachtspunt adresseren bij het landelijke 

programmabureau die de contacten met de HIS leveranciers onderhoudt. Het feit dat dit 

probleem nu een grotere zichtbaarheid krijgt via de online inzage biedt misschien een 

aanknopingspunt om hierover betere afspraken te maken. We stellen het op prijs dat, 

wanneer u concrete voorbeelden wilt delen en op dit onderwerp ook een gevoel van 

urgentie ervaart, u uw contactgegevens doorgeeft via open@dokterszorg.nl. Hopelijk 

ontstaat zo een beter beeld van hoe groot dit knelpunt feitelijk is en waar het zich exact 

bevindt. Dat geeft ons en het landelijke bureau ook houvast in het contact met de HIS 

leverancier(s). 

             

 Tenslotte gaan de leden en de niet-leden akkoord met het kiezen voor de modules 1, 2 en 5. 

 

5. Sluiting Ledenraad  

De Ledenraad wordt rond 10.45 uur gesloten.  

mailto:open@dokterszorg.nl

