LHV vrijwel buitenspel in
recent
ingedikte
VZVZorganisatie
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Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie(VZVZ), die het landelijk
SchakelPunt(LSP) beheert, heeft recent een ingrijpende
wijziging plaatsgevonden. Antoon Kuypers, tot voor kort
voorzitter en lid van de Raad van Bestuur, maakte bekend, dat
de governance fors gewijzigd was om VZVZ slagvaardiger te
maken. Bij het bekijken van de wijzigingen valt voor een
geoefend
oog
meteen
op
dat
de
Landelijk
HuisartsenVereniging(LHV) in die wijzigingen min of meer
buitenspel is komen te staan. Dit is opmerkelijk, omdat de LHV
in de door VWS eind 2011 geregisseerde private overname van
het LSP één van de founding fathers was.
Vier
koepelorganisaties van zorgaanbieders, met steun van
Patiëntenfederatie Nederland stonden aan de wieg van VZVZ. Dit
zijn de koepels van huisartsen (LHV), huisartsenposten
(InEen), apotheken (KNMP) en ziekenhuizen (NVZ). Uitsluitend
kijkend naar de berichtgeving van VZVZ lijkt het te gaan om
een efficiencyslag die men wil maken. Er zitten mijns inziens
ook andere, namelijk financiële en strategische, belangen
achter.

Structuur
VZVZ kent een Raad van Toezicht, een Raad van Bestuur en een

algemene vergadering. De vereniging kende 8 adviesraden, die
verschillende geledingen vertegenwoordigden. Zo was er een
koepel-adviesraad, een patiënten-adviesraad, een leveranciersadviesraad, een regio-adviesraad etc. inclusief het bestuur
ging het om rond de 80 personen. Ze waren allen in de algemene
vergadering verenigd. Dat aantal is nu teruggebracht naar 27.
De verschillende adviesraden zijn afgeschaft. De algemene
ledenvergadering bestaat nu uit 17 afgevaardigden namens 10
verschillende organisaties. Opvallend daar bij is dat van de
17 afgevaardigden er 15 stemrecht hebben. 4 zijn voor de
Patiëntenfederatie Nederland. De LHV wordt, niet meer lid
zijnde, toegelaten tot de algemene vergadering met 2
afgevaardigden, maar die hebben geen stemrecht. Via InEen, de
koepel van huisartsenposten, is er zijdelings nog een zeer
beperkte inbreng met stemrecht voor huisartsen mogelijk. De
Raad van Bestuur bestaat nu uit 2 personen en de Raad van
Toezicht uit 8. In die laatste zijn nu nog 2 vacatures.

LHV
Het is niet helemaal verbazingwekkend dat de LHV binnen de
algemene vergadering nu vleugellam gemaakt is. De LHV heeft al
langere tijd, ook onder de Paul Habets, de voorganger van
Carin Littooij, die als secretaris van de LHV ook nu ICT in
haar portefeuille heeft, op een aantal momenten wat afstand
genomen tot VZVZ-standpunten. Het was in 2014 dan ook
opvallend dat de LHV niet mede-ondertekenaar was van het
Ketenzorg-convenant van VZVZ. Ook toonde de LHV in het VZVZconvenant voor 2016-2020 minder commitment dan VZVZ deed
voorkomen. De LHV verkondigt ook al langere tijd op zachte
toon dat men niet gecharmeerd is van slechts één
infrastructuur voor zorgcommunicatie. Het gegeven dat slechts
één derde van de Nederlandse burgers toestemt met het delen
via het LSP van de bij de huisarts vastgelegde gegevens zal
bij de LHV ook niet het heilig LSP-vuur blijvend hebben doen
ontsteken.

Besparing
Het besluit om de organisatiestructuur in te dikken brengt
VZVZ als dé manier om de besluitvorming sneller en efficiënter
uit te voeren. Eenzelfde ontwikkeling was te zien bij het
Informatieberaad. Daar was de besluitvorming door het
deelnemersaantal ook wat stroperig geworden. Ik kan mij echter
niet aan de indruk onttrekken dat de hele indikkingsoperatie
ook ingegeven is door de wens te bezuinigen binnen de
organisatie. Het grote aantal afgevaardigden ter
ledenvergadering al de afgelopen jaren een aanzienlijk bedrag
aan vacatiegelden en vergaderuitgaven kosten gekost hebben.
Dat, gezien het opleidingsniveau van de afgevaardigden.
Zorgverzekeraars Nederland zal na begin 2012 jaarlijks tussen
de 25 en 50 miljoen euro in het LSP via VZVZ gestopt te
hebben, toch ook wel eens een keer besparingen willen zien bij
uitblijven van

majeure uitbreidingen van LSP-functionaliteit.

Afrekening
Ik kan me niet geheel aan de indruk onttrekken dat het buiten
spel zetten van de LHV een manier is om met deze af te rekenen
voor het langzaamaan beperkter geworden commitment. Het zou
zomaar eens kunnen zijn dat men de LHV voor de keuze gesteld
heeft om met volledig commitment verder te gaan met stemrecht
òf met minder dan gewenst commitment zonder stemrecht.

Vierde voorzitter in zes jaar
Enigszins verstopt op de website van VZVZ blijkt tevens dat
de vorig jaar aangetreden voorzitter van de Raad van Bestuur
Antoon Kuypers al in september 2018 plaats maakte voor zijn
medebestuurslid Adriaan Blankestein. Na Edwin Velzel, Ben van
Miltenburg en Antoon Kuypers is dit nu de vierde voorzitter
van VZVZ in zes jaar. Blijkbaar is het een functie die niet
tot een lange functietermijn uitnodigt.

Nog even dit
Bij het schrijven van dit artikel stelt VZVZ haar
verenigingsstructuur aangepast te hebben, maar alle
verenigingsstukken, zoals het verenigingsreglement en de
statuten blijken op de website nog steeds van 2013 te zijn,
dus nog de oude structuur betreffend.
W.J. Jongejan, 11 oktober 2018

