
  
Notulen Regiomeeting  Dinsdag 1 september, 17.00 - 19.00 uur 
Locatie Fysiotherapie De Nije Veste, Oranjelaan 104, Nijkerk 

Aanwezig Sjoerd (voorzitter), Dennis (penningmeester), Ronald (secretaris), Pieter, Marijn, Paul, Jacqueline, 
Jos, Jarvin, Arjan.  

 

 

1 Notulen 9.6.20 + 
Actielijst / 17.00 - 17.15  

Notulen 9/6.20 akkoord 

Actielijst: Frontoffice - er is contact geweest met Anoushka (Soestdijk) en Shirley (Hoevelaken): eerste bijeenkomst ging alle 
kanten op: er moet meer structuur in komen a.d.h. van bijvoorbeeld een themalijst. Dan kan men inschrijven. Misschien 
goed om contact met jullie frontoffice te houden. 
SET: geen aanvulling. 
Zit er nog iemand in jouw netwerk?: Diverse contacten kunnen van belang zijn, maar hoeft niet direct fysiotherapeutisch te 
zijn, voorbeeld: mensen van AFAS, preferred suppliers, etc. Dit keert regelmatig terug op de agenda. 

 

 

2 Rondje Dierenbos - wvttk / 17.15 - 17.30  

• Hoevelaken: volle lijsten, erg druk. Leuk om te melden: zwangerschapswaarneming via de Schil geregeld 

• Nijkerk: Paul is benieuwd hoe we denken over de stemming KNGF. Beeldbellen stuk minder. Doen nog een deel 
telerevalidatie COPD. 

• Achterveld: beeldbellen helemaal gestopt. Benieuwd naar de contracten. Hoe om te gaan met COVID? Wel/geen 
mondkapjes etc. Hoe om te gaan met verkoudheid? (wanneer je < 1,5 m behandeld hebt bij een COVID positieve pt 
MOET je 10 dagen in quarantaine.  Marijn: daardoor wel met mondkapje werken in <1,5 m in Bunschoten 

• Soestdijk: Volle bak, oppassen niet TE veel te doen. Zijn er opmerkelijk goed uitgekomen financieel. Wel oppassen ZK: 
verkeerde afrekening laatste maand (dus op de rekening houden). 

• Leusden: een contact houdt zich bezig met de SET Covid afrekening (is zijn beroep). Willen aan de slag met Zorg 1 en 
zijn gaan kijken bij Soestdijk. (Bij Zorg1 is E-health prima in te vullen). Zijn begonnen met het opstarten met “het 
Gezonde Leven” van HGN. 

• Bunschoten Aardig veel vacatures, maar goed ingevuld. 

 

3 Update activiteiten bestuur / 17.30 - 18.00  

• Arjan Visscher - rol: is bereid gevonden om deel te nemen voor advies en als een soort Raad van Toezicht en als 2e : 
uitrollen van de ‘Praatplaat’ zoals vorig jaar bij het Fysiohuis gepresenteerd. 

• Paramedische Zorggroep Eemland: Sjoerd zit in het DB van de PZE (als penningmeester). Van belang eerst contact te 
hebben met de Huisartsen van Eemland. Is inmiddels een coöperatie. Nu ook van belang om uit te breiden, dus de 
publiciteit op te zoeken bij de fysiotherapiepraktijken.  

• Financieel: niet veel te melden. Komt volgende keer in november ter sprake. 
• Meander: staat een beetje stil door de Coronaperikelen. Pieter: je zult met een strak plan cq project moeten komen om 

naar het MMC te gaan. Wij gaan kijken of we via contactpersoon Daan Westen (via Dennis) iets in beweging kunnen 
krijgen.  

• Corlaer, Marco Kamphorst - Uitbreiding: Marco vond het een prettige vergadering. Is nog niet bekend of zij verder 
willen (zal gevraagd worden in de eerst volgende vergadering Fygro Nijkerk door Ronald/Paul) 

• KNGF/SKF: Keurmerk is geen beroepsorganisatie. Intentie om samen te gaan. Wordt vervolgd.  

 

4 Moves - Zorg in de Wijk / 18.00 - 18.55 

Di-Janne:Barten presentatie + gesprekleiding. Di-Janne is sinds 2016 bij de Hogeschool Utrecht als onderzoeker verbonden 
aan het lectoraat Innovatie van Beweegzorg, waar zij zich richt op innovatie van het vak fysiotherapie in brede zin. 
Kernthema’s van haar onderzoek zijn interprofessioneel samenwerken, wijkgerichte zorg, innovatie & implementatie en 
fysieke zelfredzaamheid. Di-Janne heeft in 2007 de opleiding tot fysiotherapeut afgerond, sloot in 2010 de master 
Fysiotherapiewetenschap af en promoveerde in 2018 op het thema gepersonaliseerde, niet-chirurgische zorg voor 
patiënten met artrose van de heup en/of de knie. 
 
Di-Janne en Eveline nemen ons mee in de Toolkit. Het vervolg van de Moves is Move On (je bent dan participant in 
actiegericht onderzoek) : dit start per november en men kan participeren; het wordt zelfs iets financieel ondersteund (zo’n 
30 euro per uur, 175 uur per 2 jaar). We zouden dit als individuele praktijken kunnen aanpakken en dan per vergadering 
elkaar op de hoogte houden (vast agenda punt). Toolkit kost 95 euro per stuk. Di-Janne stuurt nog enkele PDF’s op. 



Arjan noemt dat er in dit traject wellicht iets te bespreken is met KNGF. 
Afspraak: iedere praktijk bespreekt met zijn achterban of er commitment is om hieraan mee te doen. Circa half november is 
een bijeenkomst gepland door HU voor de deelnemende praktijken. Laat daarvoor dus weten of je meedoet. 
 

 

5 Rondvraag + afsluiting / 18.55 - 19.00 

Paul: agendapunt voor volgende meeting - Biodex, echo en de meerwaarde daarvan. 
Chronische Zorgnetwerk: op alle 3 de domeinen moet je de scholing doen, superspecialisatie en Paul maakt zich daar zorgen 
over. HVZ: verplicht ons een aantal metingen te doen. Zou men de data te verzamelen om HVZ in de basiszorg te krijgen? 
(ook nog data na 6 maanden aanleveren (eigen kosten)). Paul deelt hierbij zijn zorgen. 
 

 
6 Afspraken + Actielijst /  

Hou contact met je frontoffice over de Schil bijeenkomst Allen 

Zit iemand in je netwerk? Keert regelmatig terug op de agenda  DB 

Begroting 2021 DB 

Moves: terugkoppelen met achterban. Daarna: doe je mee of niet - wil je dat voor november laten weten Allen 

Deelname Corlaer wel of niet Paul, Ronald 

Volgende meeting: check agendapunten Paul DB 

 

5e plenaire meeting 2020: dinsdag 3 november bij Fysiotherapie-Leusden.nl (i.p.v. 
Achterveld) 
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