
Leden
Huisartsen, in alle 

werkvormen en 
loopbaanfasen

Huisartsen-in-opleiding

Gepensioneerde en 
andere niet meer 

praktiserende huisartsen

Afdelingen
Ieder LHV-lid is ingedeeld bij een afdeling. 
Een afdeling is het regionale werk gebied 
van de LHV. In totaal zijn er 19 afdelingen. 
Elke afdeling wordt gerund door een 
afdelingsteam, bestaande uit ambas sadeurs 
en LHV-medewerkers. Ambassadeurs 
zijn door de leden in de afdeling gekozen 
huisarts-vertegenwoordigers. Zij zijn het 
gezicht van de LHV in de afdeling. 

Taken van het afdelingsteam zijn: 
• Het opstellen en uitdragen van een 
 visie en strategie 
• Belangenbehartiging en 
 vertegenwoordiging
• Samenwerking met regionale 
 stakeholders
• Het waarborgen van de vertegen-
 woordiging, inspraak en betrokkenheid 
 van alle huisartsen in de afdeling. 

Landelijke Ledenvergadering
De Landelijke Ledenvergadering is het hoogste besluitvormende orgaan 
binnen de LHV en bestaat uit afgevaardigde ambassadeurs uit de afdelingen. 
De LOVAH heeft spreekrecht. 

De Landelijk Ledenvergadering beslist over het beleid, de begroting en 
jaarrekening en benoemt het bestuur. 

LOVAH

LOVAH staat voor Landelijke Organi sa tie 
van Aspirant Huisartsen. 

De LOVAH is een zelfstandige vereni  ging, 
waar van alle aios huis arts ge neeskunde 
auto ma tisch lid zijn. 

Bestuursleden van de LOVAH nemen deel 
aan de Landelijke Leden verga de ring van de 
LHV en hebben daar spreek recht.

Voor huisartsen met een apotheek-
houdende praktijk.

Commissie van apotheekhoudende 
huisartsen die de verschillende inkoop-
organisaties en de niet-gebonden 
apotheek houdend huisartsen vertegen-
woordigen. 

Overleggen met ministerie van VWS, de 
NZa, apothekers, zorgverzekeraars en de 
Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Ontwikkelen producten en bieden onder-
steuning op het gebied van kwaliteit, 
apotheekvoering en juridische vraag -
stukken. Organiseren nascholingen.  

Landelijk bestuur
Bestaat uit een voorzitter en huisarts-bestuursleden. Behartigt de belangen 
van alle leden. 

Bepaalt de koers van de LHV en draagt de visie van de vereniging uit. 
Legt daarover verantwoording af aan de Landelijke Ledenvergadering. 

Stelt standpunten op, gaat in gesprek met politici, bewindspersonen van 
ministeries, zorgverzekeraars en met andere organisaties in de zorg. 
Vertolkt daarnaast het huisartsengeluid in de media.

KNMG

De federatie van artsenverenigingen en 
de vereniging van geneeskundestudenten. 

De LHV is 1 van de 8 federatiepartners en 
zit in het federatiebestuur van de KNMG. 

Houdt zich bezig met dossiers die voor 
alle artsen relevant zijn, zoals wetgeving 
en medisch-ethische kwesties.

Verenigingsbureau 
De medewerkers van het verenigings bureau ondersteunen de leden en alle onderdelen van de vereniging. 

Leden kunnen bij het bureau terecht voor advies en dienstverlening.

Apotheekhoudende Afdeling


