
UITNODIGING Bijeenkomsten ANW – Toelichting ANW-actieplan   
 
 
Beste huisartsen, 
 
Zoals waarschijnlijk bij u bekend hebben LHV, VPH, NHG en InEen het actieplan ANW opgesteld. 
Daarnaast zijn wij momenteel bezig met een toelichting op dit actieplan en proberen wij in deze 
toelichting de vele aan ons gestelde vragen te beantwoorden. 
  
De ANW en het vinden van oplossingen voor wat betreft de werkdruk is een heel complex dossier. 
Ook u – onze achterban – heeft daar geen eenduidige mening over. Bij de LHV komen – terecht - veel 
vragen binnen over:  

- Een evenredige verdeling van de diensten onder waarnemers en praktijkhouders; 
- Hoe om te gaan met de zware contractuele verantwoordelijkheid voor het invullen van de 

diensten voor de praktijkhouders; 
- Een passend ANW-tarief. Op dit moment zijn we daar al een stuk verder mee, zie hiervoor 

ons nieuwbericht: NZa verhoogt en differentieert ANW-uurtarief - LHV  

- De enorme druk op de HAP door patiënten die van mening zijn dat huisartsenzorg 7X24 uur 
beschikbaar moet zijn; 

- De druk op de HAP doordat steeds minder praktijkhouders een opvolger vinden en dus 
patiënten noodgedwongen een beroep doen op de HAP; 

- De zeggenschap die waarnemers vaak niet hebben in een Regionale Huisartsen Organisatie;  
- De organisatie van de acute zorg in de toekomst. Dit actieplan geeft oplossingen voor de korte 

termijn, maar zeker geen toekomstbestendige oplossingen.  
 
De ANW-zorg is een heel belangrijk onderdeel van het huisartsenvak en ook in de keuze om wel of 
niet praktijkhouder te worden.  
Het Bestuurlijk Overleg ANW vind het zeer gewenst om met u hierover het gesprek aan te geven, 
wetende dat er veel vragen en discussiepunten zijn.  
 
Daarom organiseren we in november een viertal bijeenkomsten in verschillende regio’s. Omdat in 
oktober de regiobijeenkomsten Beleid & Bekostiging plaatsvinden en wetende dat u in november moet 
besluiten over het MOVE-traject hebben we besloten niet meer dan vier bijeenkomsten te organiseren.  
 
Mocht u voorafgaand aan de bijeenkomst input voor ons hebben, is deze van harte welkom. We zijn 
bezig met de oprichting van een klankbordgroep (afvaardiging van waarnemers, hidha’s en 
praktijkhouders)  die zich gaan buigen over de toelichting en jullie vragen.  
 
De bijeenkomsten worden georganiseerd op de volgende data en locaties:  

Data  Regio 

Dinsdag 8 november 2022 

Van der Valk Haarlem, 

Toekanweg 2, 2035LC Haarlem 

Donderdag 10 november 2022 

Van der Valk Drachten, 

Lavendelheide 4, 9202 PD 

Drachten 

Dinsdag 15 november 2022 

Van der Valk Nijmegen-Lent, 

Hertog Eduardplein 4, 6663 AN 

NIJMEGEN 

Donderdag 17 november 2022 

Fletcher Hotel Trivium, Trivium 

72, 4873 LP Etten-Leur 

 
Wilt u deelnemen aan een van de bijeenkomsten? U kunt zich per email aanmelden via 
s.vanhaaften@lhv.nl. Per bijeenkomst kunnen er maximaal 50 personen deelnemen. Bij de 
aanmelding duidelijk vermelden voor welke datum u zich wilt aanmelden. Let op, voor een no-show 
zijn wij helaas genoodzaakt €50,- in rekening te brengen.  

https://www.lhv.nl/nieuws/nza-verhoogt-en-differentieert-anw-uurtarief/
mailto:s.vanhaaften@lhv.nl


 
Wij gaan heel graag met u in gesprek en hopen u te mogen ontmoeten op één van de bijeenkomsten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
Namens het Bestuurlijk Overleg ANW 
 


