
  
Agenda Regiomeeting  Dinsdag 9 juni, 16.00 - 18.00 uur 
Locatie Teams meeting 

Aanwezig Sjoerd Heijnes (voorzitter), Dennis Uttien (penningmeester), Martin, Onno, Paul, Jacqueline, Jos en 
Ronald Bokkers (secretaris). Marco Kamphorst (lid Mts Corlaer) 

Afwezig Jarvin, Pieter, Marijn,  

 
 
Marco stelt zich voor als lid van de maatschap Corlaer. 
 

1 Notulen 21.4.20 + Actielijst / 16.00 - 16.15  

Frontoffice: werkgroep ligt nu natuurlijk stil: wellicht een goed idee om dit online te doen.  
Soestdijk nodigt de dames uit om bijeen te komen na de vakantie - fysiek, dus niet online! Jos checkt dit 

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 

 

2 Rondje Dierenbos - wvttk / 16.15 - 16.30  

• Hoevelaken: vakantieperiode komt eraan: de vraag hoe/waar men op reis gaat en dan: bij wie ligt de financiële 
verantwoordelijk? HGN: code geel: probleem ligt bij de werknemer. Code oranje: niet mogelijk. Vooral in overleg doen 
en officieel vastleggen. Denk om de reisverzekering! 

• Nijkerk: Wij zitten op 65 % qua bezetting. Blijft iets achter. Bij de huisartsen ook erg rustig. Paul meldt dat de 
hartrevalidatie van het MMC nog steeds stilligt, ook de functietesten. Avondgroepen sporten allemaal buiten. Alle 
fysiofitters worden nu gebeld om individueel te testen om op 1 juli op te starten. Marco: Via Zoom trainen 60 % 1 uur 
en zo bindt men de cliënten. 

• Achterveld: Alle fitgroepen trainen buiten. Achterveld is online gestopt. Dry Needling: vraag: hoe doen jullie dat: 
gewoon doorgaan. Jacq is erg druk. Huisartsen werken nog met beeldbellen.  

• Soestdijk: > 70-75 %. Chronische patiënten zijn iets terughoudend. Jos merkt dat de filmpjes erg gewaardeerd worden. 
PBM alleen bij de risicogroepen. Continuïteitsbijdrage: klopt geen moer van. 
Er ontstaat een klein gesprek over de NOW-regeling en CB etc. Ook de SET subsidie komt aan bod. Aan het eind van 
het jaar wordt afgerekend. Marco: De SET wordt wel bij de omzet opgeteld: maar niet iedereen is daar het over eens 
(actie). 

• Leusden: NOW, SET-Covid  en CB binnen. Ook Leusden komt ook niet tot de 20% (verzekerde zorg), zit op 60-65% 
omzet. Zijn de groepen aan het opstarten met video’s, per 1 juli oefenzaal. 
Vraag : 1 client per 20 m2? Therapeut wordt niet meegeteld. Niet helemaal helder of het echt 20 m2 is. Navraag, actie. 

• Bunschoten 70-75 % omzet. Erg wisselend per therapeut/specialisatie/hoe omgegaan met de patiënten die men 
afbelde. Het is belangrijk dat een leidinggevende dit bespreekt met deze collega. 

 

3 Update activiteiten bestuur / 16.30 - 17.00  

• Begeleiding: gesproken met Arjeh Gomes de Mesquita (contact Dennis). We hebben hem voor 6 uur gevraagd, maar 
laten dit nog even lopen. Ook na contact van Arjan Visscher (KNGF), deze vertelde dat de FoN stopt met subsidiëren 
van de begeleiding. Arjan (regiomanager KNGF) bood zichzelf aan om eens te gaan sparren. Dus het bedrag voor 
begeleiding Arjeh parkeren we. Met Arjan gaan we bespreken op zijn presentatie in het Fysiohuis 2018 over 
regionalisering. Arjan’s bijdrage is gratis.  
Verder kwam hij met het idee om leden van de Schil te vragen om mensen uit een ieders netwerk te polsen, te 
gebruiken. Kan uit een heel andere hoek komen! Martin noemt Piet Mars van Afas. Wij hebben al gesproken met Ted 
van Westen (oud ceo van een groot bedrijf), dat gesprek gaf mooie invalshoeken en leverde ook nuttige contacten op 
met het MMC. Actie allen: zit in jouw netwerk iemand van betekenis voor De Schil? 

• De Laak > paramedische zorggroep Eemland i.o.: staat op het punt van het passeren van de acte. Eerste actie: contact 
Huisartsen Eemland en verder ook contacten zoeken met andere praktijken. 
Paul vraagt naar het verschil tussen De Schil en De Laak: primair: gesprekspartner Huisartsen van Eemland. Paul ziet 
een parallel met het SKF en KNGF. Waken voor hetzelfde. Laak: zoveel mogelijk praktijken aansluiten om een zo breed 
mogelijke vertegenwoordiging t.a.v. HvE (naar buitengericht). De Schil meer de kwaliteit in het vaandel (en naar binnen 
gericht), PZE meer het geld. De precieze richting is nog niet geheel duidelijk. En de Schil heeft primair het MMC in het 
vizier. 
Marco stelt de vraag welke rol de paramedie (ivm de O&I gelden) zal spelen, het is immers een huisartsendingetje. 



Antwoord: meer power als eenheid, als individuele praktijk niet. Huisartsengroep Eemland triggerde Menno Werrie tot 
het oprichten van een gremium als PZE i.o. 

• Zorg in de wijk Moves is een initiatief van de HU. Houdt zich bezig met de Beweegzorg in de wijk. Hoe kun jij je 
positioneren in de wijk? Welke afspraken, hoe leg je dit vast: zij hebben een Toolkit ontwikkeld. 
Sjoerd heeft hen uitgenodigd voor de eerstkomende plenaire vergadering op 1 september als een kick-off. Je kunt het 
onderwerp bekijken op Moves.nl. Paul voegt toe: de laatste toolbox is uitgebracht en het is een interessante 
ontwikkeling en is onder de indruk van hun werken. De vraag is o.a. of onze doelstellingen matchen.  Zij hebben al een 
pilot al lopen. Paul sluit graag aan de eerste afspraak. 
Raedelijn heeft ook een leergang ‘zorg in de wijk’, met hen hebben wij via Dennis ook contact. 

• Meander - Dennis is benaderd door de assistente van Ton Schulte (revalidatiemanager) ivm CVA zorg. Maar U & V wil 
dit Schilbreed trekken. Wordt donderdag gehouden.  Maar bijzonder: er is toch een SSE (Stroke Service Eemland)? Er 
ontstaat even een discussie. Het is niet logisch dat dit gebeurt: wordt vervolgd. Dit laatste past wel weer bij de soms 
wat onduidelijke lijnen in het MMC 

• Betrokkenheid bij netwerk: netwerk betekenis geven, je gaat meer regionaal reageren en voegt daarmee 
waard toe aan de Schil. Zijn DB en plenair hierbij op 1 lijn? 

 

 

4 HH reglement / 17.00 - 17.15 

Laatste aanpassingen zijn aangebracht: aspirant leden gaan 50% betalen 1 jaar, zonder stemrecht.  
Laatste bepaling: de vz beslist wanneer er de wet/HH reglement en statuten er niet uitkomen: dit moet de vergadering zijn. 
Verder is het reglement akkoord. Als we nog op zaken stuiten, dan kunnen we dat altijd nog aanpassen c.q. toevoegen - het 
is een levend document! Sjoerd stuurt iedereen de laatste versie.  
 

 

5 Financieel / 17.15 - 17.30 

Begroting + contributie. De kosten voor begeleiding van Arjeh zijn in de ijskast geplaatst, wordt bewaard. Er zijn nog 2 
praktijken die hun contributie nog mogen betalen. Rest van de begroting is ongewijzigd. 

 

6 Ingekomen onderwerpen / 17.30 - 17.45 

• Onno: Als grotere praktijk moet je een functionaris gegevensbescherming hebben. Hoe gaat men ermee om? Jos: dat 
doet de kwaliteitsmanager. Onno: kan lastig zijn, een slager die zijn eigen vlees keurt. Dus niet onafhankelijk genoeg. 
Sjoerd: bij onze visitatie in februari is dit ter sprake gekomen. Het is voldoende om de AVG lijst up to date houden en 
deze per kwartaal doorlopen. Paul: men moet grootschalig dataverkeer hebben, maar een ft praktijk zou niet 
onafhankelijk hoeven. Onno: > 10.000 patiënten wel. Nijkerk: men heeft binnen het GHC iemand aangesteld. Paul 
stuurt informatie hierover. 

• Martin: Specialismen zouden we Schilbreed kunnen aanpakken. Wij hebben nu een zwangefit-collega die stopt. Bij ons 
gaat het om enkele uren, Schilbreed zouden we een redelijk urenpakket kunnen aanbieden. Heeft iemand een collega 
in de aanbieding? Jacq vraagt in haar Peer groep of er gegadigden zijn. Onno heeft 3 uur in de aanbieden, Martin 2. 
Volgens Jacq is er een trend dat de zwangere dames meer bootcampachtige activiteiten willen. Jacqueline zoekt ook 
nog een oedeemtherapeute voor een paar uurtjes. Dennis had een oedeemtherapeut nodig en is nu via Fysiotheapie-
Leusden.nl geregeld 

• Ronald: zullen we eens een heidemomentje houden? Iets om in de week te leggen; heeft iemand een leuke sloep, 
platbodem of zo om eens een heidemoment te houden; om eens op een andere locatie eens bij te praten. 

 

7 Rondvraag / 17.45 - 17.55 
Marco: vond het een prettige meeting en leerzaam, ook om eens regionaal te kijken. Sjoerd vertelt nog even een stukje 
geschiedenis over wat al gedaan is en wat mogelijk is. 

Paul: de prevalidatie: de vraag is gekomen of wij ook het deel van de intake voor onze rekening willen nemen. Dat was 
bekend, maar niet juichend ontvangen. Pieter zijn voorspelling komt uit: “laat je niet voor het karretje spannen van het 
MMC”. 

 

8 Afspraken + Actielijst / 17.55 - 18.00  

Check afspraak dames Frontoffice in Soestdijk Jos 

SET - hoe zit het met de omzetregeling? ? 

Hoeveel cliënten per m2 in de oefenzaal? DB 

Zit in jouw netwerk iemand van betekenis voor De Schil? Allen 

Afspraak Arjan Visscher, presentatie; afspraak Moves, presentatie (Paul uitnodigen bij voorgesprek) DB 

 

4e plenaire meeting 2020: dinsdag 1 september van 17 - 19 uur bij De 
Nije Veste 
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