
Notulen Verenso regioavond op 18 november 2015 
 
Aanwezig: Bregje Smit, Hilda Kant, Marja Janse, Ellen Vreeburg, Jildou Mirza, Natascha Jepkes, 
Eskeline Elbertse, Barend Kooistra, Corinne de Ruiter (presentatie visitatie), Floor Wesselius 
(notulen), artsen Lelystad (namen…. excuus) 
 
Welkom door Ellen 
 
Vanuit Hoofdbestuur Verenso:  
Geen nieuws.  
 
Vanuit het Regiobestuur: 

- Het stuk over de pilot met de huisarts is naar verzekeraars gegaan, nog niets gehoord van 
de verzekeraars.  

- GHOGHO heeft interesse in de pilot.  
- Huisarts heeft budget gekregen voor caresharing.  
- Er is een overzicht gemaakt van het soort bedden, dit is ook naar de huisartsen gegaan. Er 

is een werkgroep binnen Verenso die de definitie van en een beslisboom m.b.t. 1e lijns 
bedden ontwikkelt.  

- Wisseling bestuur: 
o Ellen Vreeburg treedt af als voorzitter van het Verenso regio-bestuur Gooi en 

Flevoland. Zij wordt lid van de Raad van Toezicht van Verenso.  
o Hilda Kant wordt voorgesteld als nieuwe voorzitter.  
o Annemiek Klitsie treedt af als secretaris.  
o Floor Wesselius wordt voorgesteld als nieuwe secretaris.  
o Eskeline Elbertse zal samen met Eveline Cours de aanvraag van accreditatie en 

invulling van de regio-avonden gaan doen.  
o Er is ruimte voor 1 of 2 nieuwe (aspirant)leden.  
o Er wordt door alle aanwezigen ingestemd met de bestuurswisseling. 

. 
 
Regionieuws:  

- Bregje Smit: heeft de kaderopleiding 1e lijn afgerond. Kan eventueel invulling geven aan 
een regio-avond over dit onderwerp.  

- Marja Janse; 
o Geriatrie Team Gooi Zuid (GTGZ) is in september van start gegaan; dit is een 

samenwerking voor consulten in de 1e lijn tussen Inovum, Amaris en Hilverzorg. 
Mogelijk zal in de toekomst Vivium ook aansluiten.   

o Er zijn nog vacatures voor 1 of 2 SO’s bij Hilverzorg.  
o Nienke Nieuwenhuizen is op 1 november gestart bij Hilverzorg.  

 
Voorstel jaarprogramma 2016: 
 
28 januari:  
regio’s Noord- en Zuid-Holland en Utrecht worden uitgenodigd door hoofdbestuur Verenso in de 
Domus Medica : onderwerp SO in de eerste lijn 
 
Woensdag 9 maart: Mondzorg in het verpleeghuis of CIZ avond (3 uur)  
Locatie: Theodotion 
 
Woensdag 18  mei: wetenschapsavond /  minisymposium (Ellen V vraagt sprekers)  
Het doen van wetenschappelijk onderzoek in het verpleeghuis (spreker zoeken) presentaties van 
aios uit de regio over het onderzoek dat zij hebben gedaan. 
 
Locatie: Polderburen Almere 
 
Juni: GRZ symposium Naarderheem; exacte datum volgt (Ellen V organiseert) 



 
Woensdag 6 juli: sociale avond: Reanimatie cursus Nederlandse Hartstichting  (Eveline?) 
Locatie: Beukenhof 
 
Woensdag 14 september: polyfarmacie in het verpleeghuis ; symposium met Utrecht + 
gastsprekers? 
Locatie: De Bolder. 
 
Woensdag 9 november: RM procedure Bregje Smit kaderarts eerste lijn, evt. ook GGZ uitnodigen 
Locatie: Hilverzorg 
 
Voorstel van Bregje Smit; ethische dilemma’s in de PG.  
 
 


