
  
Agenda Regiomeeting  Dinsdag 21 april, 17.00 - 19.00 uur 
Locatie Zoom meeting 
Aanwezig Sjoerd Heijnes (voorzitter), Dennis Uttien (penningmeester), Martin, Pieter, Onno, Paul, Jacqueline, 

Marijn, Jos en Ronald Bokkers (secretaris). Jarvin: niet ingelogd. 

 
 

1 Notulen 5.2.20 + Actielijst / 17.00 - 17.15  

Graag aantal FTE’s sturen naar Ronald, dit ivm de contributie van de afzonderlijke praktijken. Allen 

Stuurt ons allen de briefing/communicatie met Common Eye Sjoerd 

Frontoffice meetings: in totaal 3 sessies, medewerkers krijgen 2 uur per keer betaald, geen reiskosten Allen 

Frontoffice meetings: Dennis brieft Shirley (agendapunten, voorzitterschap). Dennis 

Inclusiecriteria: Sjoerd stuurt voor de volgende keer voorstel rond. Sjoerd 

Iedere praktijk stuurt een lijst pathologieën/strategieën naar Sjoerd/Ronald.  Allen 

Contact via Dennis Patiëntencontacten. Bestuur 

 
Al om 17.13 uur hebben alle techneuten de google hangout meet gevonden. Gestart met excuses voor het laat opsturen van 
de stukken van deze vergadering. Volgende vergadering zal dit voor de vrijdag voorgaande gestuurd worden.  
Frontoffce meeting: 

• Onno vindt het bijzonder dat er geen reiskosten vergoed worden: antwoord van Bert: omdat men rouleert. 

• Frontoffice: werkgroep ligt nu natuurlijk stil: wellicht een goed idee om dit online te doen. Actie Dennis 
Notulen zijn vastgesteld. 
 

2 Rondje Dierenbos - wvttk / 17.15 - 17.30  

• Hoevelaken: er komen weer iets aanmeldingen zo langzamerhand voor behandelingen. Dit vaak ook door de 
thuiswerkzaamheden. Dit alles met de PBM. Praktijk is aangepast op de 1,5 m maatregelen. Baliemedewerkers zitten 
thuis, doorschakeling.  Er is wel een dubbele moraal met de PBM: huisartsen werken niet eens met PBM! Tevens 
geklust. 

• Nijkerk: veel online, oncologische revalidatie, hartrevalidatie en COPD wordt online getraind. Er is een YouTube kanaal 
gestart, link volgt (bit.ly/BeweegMeeMetFysioDNV) 

• Achterveld: wisselende bezetting. PBM wisselt. Veel beeldbellen. Ook een Youtube kanaal. Aardig bezig.  

• Soestdijk: Veel actief online, filmpjes en tevens de praktijk aangepakt. Bezig met protocol voor de herstart. Huisartsen: 
weet het niet zo precies. Normale DTF, geen “goedkeuring” HA 

• Leusden: Martin vertelt over een pt die zelf HA is: vindt het in het geheel niet nodig om PBM te dragen! Veel 
telefonisch contact, vnl. sociaal. Verder praktijk geschilderd. Nog niet zo online actief (wel de jongere collega’s). 
Praktijk is alleen open voor vitale beroepen. Physitrack wordt opgestart. Post Corona werkgroep: wat kunnen we 
bieden? 

 
De longgroep van het MMC werkt daar ook al aan! Er hebben een aantal praktijken van de coöperatie aangemeld: moet wel 
de long/COPD specialisatie hebben, dit via chronisch zorgnet (online E learning) Paul zet zijn vraagtekens bij deze 
ontwikkeling en legt de relatie met het claudicatio-netwerk. 
Hoeveel mensen verwacht je? Zal niet veel zijn. De 2e lijn houdt ook wel veel vast. Ervaring opdoen is wel van belang. (Pieter 
mailt: veel inspanning voor weinig werk en veel oudere patiënten met minder toekomstverwachting)  
Voordeel van de plotselinge e-health ontwikkeling: zal een belangrijkere plek innemen in de toekomst, geïntegreerde zorg. 
 

• Bunschoten Ook bezig met de toekomst een aanpassing praktijk. Ook met de aanvangstijden wisselen (kwart en heel). 

 

3 Update activiteiten bestuur / 17.30 - 18.00  

• ZonMw: geen goede beoordeling, met veel tussenoverleg.  De meerwaarde van de Schil wordt niet door de 
beoordelaars wordt niet gezien. Te weinig behoefte vanuit de burgers en te veel vanuit de zorgverleners. Aanvraag 
teruggetrokken en kan ingediend worden in de volgende tranche. Het was een merkwaardig proces. Onno oppert om 
meer informatie ‘los te peuteren’. 



• Common Eye/Arjeh de Mesquita: Common Eye en het DB kwamen niet tot overeenstemming. Toen via Dennis met 
Arjeh de Mesquita (coach/procesbegeleider bij leer- en verandervraagstukken, o.a. bij KNGF) via een leerkring van 
praktijkhouders kennis gemaakt. Dat klikte beter. Het bestuur, maar plenair kan hij iets betekenen. Wordt vervolgd. 

  

• De Laak Nieuwe naam is Paramedische Zorggroep Eemland i.o. Sjoerd zit in het oprichtingsbestuur , met Will 
Bonneveld en Menno Werrie. Doelstellingen: Contact met Huisartsen van Eemland (primair), contact met MMC en er is 
nu ook (via Lex) contact met Wim Schulte. Het zit opener in elkaar dan de Schil (ook contact met Barneveld (Medifit) en 
Woudenberg (Geerensteijn). Regionalisering Is dus in ontwikkeling. Pieter vroeg zich af wat het verschil was tussen de 
Schil en Paramedische zorggroep Eemland; andere instap, iets andere doelstelling en meer gesloten (ook andere 
onderwerpen daarnaast). PZ i.o. zal ook t.z.t. multidisciplinair kunnen worden, dit in thema’s. De HE zijn ook zo 
georganiseerd, zodat dit goed aan kan sluiten (dus via thema’s). 

• Meander er is enig initiatief geweest vanuit MMC (Robert Vluggen), dit ivm de vraag Corona. Er is een gesprek geweest 
door het DB met Ted van Westen, hij is hoofd vrijwilligers in MMC en veel contacten binnen de organisatie. Hij kan 
contacten leggen voor ons binnen de organisatie. Corona ligt ook hier weer dwars. Nogmaals ook een oproep aan alle 
praktijken om de strategieën/pathologieën te melden aan Ronald. 

• Projecten 2020 Website: met 2 partijen gesproken: maar niet onder de indruk. We gaan meer even voor een 
landingspagina, dat is voor dit moment genoeg. Zorg in de wijk: voorlopig op de plank. 

 

4 Post-corona / 18.00. - 18.15 

Al aan bod geweest onder punt 2. Kunnen we Schil-breed iets regelen? Gezamenlijk inkoop van PBM? Idee: Elkaar tips 
geven wanneer er iets te goedkoop te verkrijgen is. Iedere praktijk inventariseert en meldt dit aan Sjoerd. Martin heeft 
goede contacten met leveranciers van spatbrillen. Zeer onduidelijk is het voor Martin wie leading is over wat de PBM 
inhoudt. De KNGF wijst naar de RIVM. Voorstellen naar Sjoerd voor 28 april!! 

 

5 HH reglement / 18.15. - 18.30 

Is een addendum voor de statuten, een levend document; Het moet nog even goed gelezen worden alvorens er zaken 
besloten gaan worden. Punt van Pieter over de slotbepaling dat de vz beslist, dat zou niet kunnen. Wordt aangepast, 
terecht punt (19) Graag zsm reageren aan Sjoerd voor 28 april!! 

 

6 Financieel / 18.30. - 18.45 

Uitleg door Dennis: vorig jaar is afgesproken om ongeveer 50 euro per FTE te gaan bijdragen aan de Schil, daar redden we 

het niet mee (o.a. kosten Arjeh de Mosquita). Daarom een voorstel van 75 euro per FTE te gaan vragen. Dan halen we het 

precies. Zie Word document die bijgevoegd is. Subsidie KNGF moet nog even worden bijgeschreven. Pieter stelt een 

alternatief voor (300 euro vast lidmaatschapsgeld per praktijk en dan nog een bedrag per FTE). 

Jacqueline moet naar 4 FTE (staat voor 6 FTE nu), moet aangepast worden. 
Iedereen akkoord voor de begroting. We kunnen dit jaar nog de alternatief bekijken voor 2021. 
Dennis stuurt nog even het geheel door, met KNGF en juiste FTE van Achterveld. 

 

7 Rondvraag / 18.45 - 18.55 

Jos: er is een schrijven van het ZK uitgegaan dat het plusprogramma van de KNGF niet meer voldoet als 
kwaliteitsregister,….. Geen goede ontwikkeling voor het vak. 

 
8 Afspraken + Actielijst / 18.55 - 19.00  

Frontoffice: werkgroep ligt nu natuurlijk stil: wellicht een goed idee om dit online te doen.  Dennis 

Nogmaals ook een oproep aan alle praktijken om de strategieën/pathologieën te melden aan Ronald. Allen 

Post-corona Schil breed iets regelen: voorstellen naar Sjoerd voor 28 april!! Allen 

Aangepaste begroting rondsturen, met KNGF en juiste FTE van Achterveld Dennis 

 

3e plenaire meeting 2020: dinsdag 9 juni 16-18 uur bij Fysiotherapie 
Soestdijk of Zoom 
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