Huisartsenkringen
Ieder LHV-lid is lid van een Kring.
Elke kring heeft een eigen bestuur van
huisartsen.
Overleggen met regionale stakeholders,
werken mee aan regionale projecten,
ontwikkelen beleid en activiteiten die
aansluiten bij de plaatselijke situatie.

Leden
Huisartsen, in alle
werkvormen en
loopbaanfasen

Ledenraad:
Leggen standpunten voor en halen
informatie op bij leden, onder andere
via ledenvergaderingen en peilingen.
In de meeste kringen is er een Wagrobestuur, gericht op activiteiten voor
niet-gevestigde huisartsen.
Kringen buigen zich over regionale
dossiers en belangen.

Afdeling Wadi
Voor waarnemend huisartsen en
hidha’s.

Huisartsen-in-opleiding

Behartigen de specifieke belangen van
waarnemend huisartsen en hidha’s.

Gepensioneerde en
andere niet meer
praktiserende huisartsen

Staan in nauw contact met de regionale
Wagrobesturen.

Geven inbreng in de Ledenraad en
bij het landelijk bestuur, nemen deel
aan werkgroepen en organiseren
bijeenkomsten.

Apotheekhoudende Afdeling
Voor huisartsen met een apotheek
houdende praktijk.

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

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

Ontwikkelen producten en bieden
ondersteuning op het gebied van
kwaliteit, apotheekvoering en juridische
vraagstukken. Organiseren nascholingen.

Hoogste besluitvormende orgaan binnen de LHV
Bestaat uit afgevaardigden van:
• Kringbesturen
• Wadi-bestuur
• LOVAH (voor aios)
Ze beslissen over het beleid, de jaarrekening en de begroting van de LHV.

LOVAH
LOVAH staat voor Landelijke Organisatie
van Aspirant Huisartsen.
De LOVAH is een zelfstandige vereniging,
waarvan alle aios huisartsgeneeskunde
automatisch lid zijn.

Ze benoemen het landelijk bestuur.

Bestuursleden van de LOVAH nemen
deel aan de Ledenraadsvergaderingen
van de LHV en hebben daar spreekrecht.

Landelijk bestuur

KNMG

Bestaat uit een voorzitter en drie huisarts-bestuursleden.

De federatie van artsenverenigingen en
de vereniging van geneeskundestudenten.

Behartigen de belangen van alle leden.
Formuleren en bepalen het beleid van de LHV. Leggen daarover
verantwoording af aan de Ledenraad.

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

Stellen standpunten op, gaan in gesprek met politici, bewindspersonen
van ministeries, zorgverzekeraars en met andere organisaties in de zorg.
Daarnaast vertolken ze het huisartsengeluid in de media.

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

Verenigingsbureau
1 landelijk bureau en 7 regiobureaus
De medewerkers van het verenigingsbureau ondersteunen de leden en
alle onderdelen van de vereniging. Leden kunnen bij het bureau terecht
voor advies en dienstverlening.

