
  
Agenda Regiomeeting  Woensdag 5 februari, 17.00 - 19.00 uur 
Locatie FysioHuis, Molenstraat 9, Bunschoten-Spakenburg 

 
 

1 Notulen 19.11.19 + Actielijst / 17.00 - 17.15  

Notulen vastgesteld.  

 

12Rondje Dierenbos - wvttk / 17.15 - 17.30  

• Hoevelaken: personeelswisseling. Pieter bezig geweest met contracten. 

• Nijkerk: 2 nieuwe collega’s (MT + GFT). Via Fysiovacature. 

• Achterveld: draait nu 3 maanden GLI. 

• Soestdijk: gaan in maart de oefenzaal verbouwen. Kinderft aangenomen. Bouwen revalidatie poot op i.s.m. Merem. 
Zoeken een psycho-somatisch + oncologisch FT. Iets voor de banenpool. Keer op de agenda zetten?! 

• Leusden: Zoeken een algemeen FT, suggesties? Zwaar tekort aan een zwangerFit Fysio. Visitatie in maart. Verder: een 
medewerkertevredenheidsonderzoek gedaan. Is onderdeel van intern communicatieplan. Goed voor op de agenda. 

• Bunschoten Guido van Woerdekom is bij het Fysiohuis op bezoek geweest. Bijzonder omdat Fysiohuis het Keurmerk 
draagt. Goed inhoudelijk gesprek. Gaf onder andere aan dat het bestuur van de KNGF niet op 1 lijn ligt en dat dat soms 
wel lastig is. O.a. Over de differentiatie tarieven pluspraktijken. 

 

3 Update activiteiten bestuur / 17.30 - 18.00  

• Rekening: rekening Rabobank geregeld (duurde lang). Rekening FON gestuurd. Rekening notaris is voorgeschoten door 
U & V, tevens rekening van gewerkte uren Sjoerd. Actie allen: graag aantal FTE’s sturen naar Ronald, dit ivm de 
contributie van de afzonderlijke praktijken. 

• Huishoudelijk reglement - is onderhanden 
• Website: gesprek was erg goed, maar de offerte viel erg tegen. Wil daar niet echt iets aan veranderen. 2 andere 

offertes nu aangevraagd. Het bedrag bleek hoog te zijn i.v.m. naast de website ook intranet. Jammer: eerst een 
landingspagina en intranet was niet mogelijk (en dan later de rest aanvullen). 

• Common Eye is uitgenodigd een offerte uit te brengen. Voor 11 febr. moet de voucher uitgebracht worden (eis 
ZonMW). Prijs 3750 , 3 sessies. Dennis is zojuist teruggekomen van een leerkring van de KNGF. Actie Sjoerd: stuurt ons 
allen de briefing/communicatie met Common Eye. Lijkt verstandig om die 11 febr. los te laten. 

• De Laak 31.1.20 bestuur van de Schil heeft met, Jos , Wil Bonneveld, Menno Wery, Arjan Visscher en Onno een gesprek 
gehad. Doel: vergelijkbaar vehikel optuigen als de huisartsen van Eemland. Er is gekozen om een coöperatie op te 
richten. Aanvulling: Barneveld en Woudenberg (allemaal plaatsen die aangesloten zijn bij HvE). Niet de bedoeling om 
allerlei inclusiecriteria van tevoren op te stellen. Menno, Wil en Sjoerd gaan het oorlogsbestuur vormen, ondersteund 
door Arjan Visscher. Medifit (Barneveld) en Geerenstijn (Woudenberg) zijn al uitgenodigd. Na april gaat een mailing uit 
naar alle praktijken in de gehele regio. Het belangrijkste; Aanspreekpunt voor de HvE. Werknaam: Fysiotherapeuten 
van Eemland 

• Vertegenwoordiger van deelnemers  

• Vergaderlijst 2 juni wordt 9 juni. Rest akkoord. 

• Werkgroep dames Frontoffice: krijgt een vervolg. Veel positieve reacties. DNV: Margreet niet tevreden. Volgende keer: 
2 uur per keer vergoeden van de baliemedewerkers. Afspraak allen: in totaal 3 sessies, medewerkers krijgen 2 uur per 
keer betaald, geen reiskosten. Actie Dennis: brieft Shirley (agendapunten, voorzitterschap). 

 

4 WG Inclusiecriteria / 18.00. - 18.15 

Ontvangen reacties besproken: reden, smarter maken. Discussie: HKZ Plus, innovatie, uitsluiten (gevoel van dubbele agenda, 
integriteit naar alle leden, Aspirant-lid van 1 jaar) Veto? Postcodebescherming (zoals HGN). Wel eens goed om dit juridisch 
uit te zoeken? Actie Sjoerd: stuurt voor de volgende keer voorstel rond. 

 

5 Contracteren / 18.15. - 18.30 

N.a.v mail Marijn 6.10.19 / kngf-enquête / contracteerhulp KNGF: Op de Agenda van 1 september. Zou je voor een groot 
contract kunnen gaan met de Schil? Als voorbeeld een gesprek met de zorginkoper van Achmea; Dan wel helder hebben 
wat we willen. Tarieven niet allerbelangrijkst......Polsen wat de speelruimte is. FysioTopics krijgt nog wel veel voor elkaar 
(best goed om dat voorbeeld (data) te bekijken..) 
Paul wil wel eens polsen... Graag aantallen behandelingen 2019 Achmea sturen naar Paul. 
 

 



6 Projecten 2020 / 18.30. - 18.45 

Speerpunten? 

• Meander: BIBI loopt, maar niet Schilbreed, veel meer praktijken doen mee. Welke volgende stap in dit traject? Pieter: 
de afdeling Fysiotherapie vecht voor hun bestaansrecht. Veel meer met projecten aankloppen bij de verwijzers met 
protocollen/pathologieën. Actie allen: iedere praktijk stuurt een lijst pathologieën/strategieën naar Sjoerd/Ronald.  
Actie bestuur: Contact via Dennis Patiëntencontacten. 

• Zorg in de Wijk netwerk aantoonbaar goed voor elkaar hebben: voor volgende vergadering. 

 

7 Rondvraag / 18.45 - 18.55 

• Jos: van ASR een UBO formulier gekregen. Heeft te maken met witwassen 

• Dennis: complimenten voor de inspanning van Sjoerd ivm de aanvraag ZONMW 

 

8 Afspraken + Actielijst / 18.55 - 19.00  

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 

 

2e plenaire meeting 2020: dinsdag 7 april bij Uttien&Vermeer 
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