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Nieuwe financiële structuur LHOV
Dit jaar is een overgangsjaar waarin wordt voorbereid dat de LHOV in 2021 overgaat van een 
contributiestructuur naar een subsidiestructuur. De bedoeling is dat we dan jaarlijks subsidie van 
de SBOH ontvangen, net als de LOVAH. Daarmee wordt de drempel lager om lid te worden van onze 
vereniging. We verwachten dat er veel leden bijkomen en we vanaf 2021 (bijna) alle huisartsopleiders 
als LHOV-lid vertegenwoordigen. Een ander voordeel van de nieuwe structuur is een kostenbesparing 
omdat we minder contributiekosten hoeven te maken.

Uitnodiging om lid te worden

Omdat volgend jaar geen contributie wordt geheven, krijgen alle opleiders die niet lid zijn een 
vraag of ze lid willen worden. De SBOH, die nu ook onze administratie doet, wil deze administratie 
proberen samen te voegen. De e-mail wordt verzonden naar het adres dat bij de SBOH bekend is, 
ook als dit niet hetzelfde is als het adres dat bij de LHOV bekend is. Beide e-mailadressen in één 
bestand is niet mogelijk. Het voordeel is dat (adres-)veranderingen nog maar één keer doorgegeven 
hoeven te worden. Als het e-mailadres dat bij de SBOH bekend is niet klopt en het e-mailadres bij de 
LHOV wel, dan vragen we opleiders dit door te geven aan onze ledenadministratie op lhov.nl of aan 
de SBOH.

NZa-rapport kostenonderzoek: hoe verder?
Essentie van het rapport is dat de NZa van oordeel is dat opleiders te veel vergoeding krijgen voor de 
derdejaars aios. Deze vergoeding zal met ingang van 1 januari 2021 worden gekort. Naar de mening 
van de LHOV rekent de NZa op volstrekt onjuiste wijze met getallen en omzet en doet zij hiermee op 
geen enkele wijze recht aan ons werk, enthousiasme en gemaakte kosten voor het opleiden van aios. 
Dit is geen goede manier van kijken naar opleiders.

Intussen is in gemeenschappelijk overleg met de SBOH en de Hoofden van de Huisartsopleidingen 
een nieuwe vergoeding voor de opleiders van zowel eerste als derdejaars aios afgesproken. De 
pijn van de bezuiniging in het NZa-rapport wordt verdeeld over de opleidingsinstituten, de SBOH 
en komt voor een deel bij de opleiders zelf. Wat de opleidersvergoeding betreft verdwijnt de 
accreditatievergoeding, wordt er niet geïndexeerd en gaan de derdejaars opleiders er een klein 
stukje op achteruit.

De LHOV is blij dat dit is bereikt en dat er duidelijk sprake is geweest van een gemeenschappelijk plan 
tussen de betrokken partijen. Binnenkort volgt een officieel bericht met de eindresultaten.

Toekomstplan

Los van de huidige situatie rond het NZa-rapport vinden de LHOV en andere partijen het nood-
zakelijk dat er een andere berekeningsmethode voor een beloningsstructuur komt. Samen met 
Huisartsopleiding Nederland wordt hiervoor aan een toekomstplan gewerkt.

Uitnodiging
ALV 10 december 2020: videovergadering

Het bestuur van de LHOV nodigt je van harte uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op donderdag 10 december 2020, van 19.00 tot 
21.00 uur. In verband met corona vindt deze plaats in de vorm van 
een videovergadering via Zoom (beveiligd met een wachtwoord) met 
degenen die zich vooraf hebben aangemeld.

Agendapunten zijn onder meer:

• Stand van zaken NZa-rapport kostenonderzoek

• Vastlegging Huishoudelijk Reglement LHOV

• Lidmaatschap 2021

Aanmelden kan t/m woensdag 9 december. De uitnodiging, de agenda 
en link voor toegang ontvang je via het e-mailadres dat je ons hebt 
doorgegeven.

Aanmelden

Als je wilt deelnemen 
aan de vergadering  
via Zoom, meld je dan 
aan door een e-mail  
te sturen naar 
secretariaat@lhov.nl. 
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