
Uitwerking antwoorden van enquêtes kaderartsen PG (najaar 2016) 
 
Totaal 28 reacties. 
 
1.Welke meerwaarde zou een Netwerk Kaderartsen wat jou betreft kunnen hebben? 
Wat verwacht je van zo’n netwerk? 
 
kennisdeling 
uitwisseling nieuwe ontwikkelingen, ervaringen, ontwikkelen richtlijnen. 
scholing 
vraagbaak via mail 
wet en regelgeving verandering, alles in relatie tot onvrijwillige zorg en bopz 
positionering binnen organisatie, expertise daadwerkelijk inzetten 
 
uit strategisch oogpunt:  
ontwikkelen van standpunten 
lobbyen voor zorg voor mensen met dementie en PR voor het vak SO en de kaderarts.  
Bron van expertise voor externen b.v. VWS. 
 
 
netwerkfunctie en persoonlijke ontmoetingen 
collegae voor intervisie vinden 
organiseren netwerkbijeenkomsten b.v. aan de hand van een thema 
geïnspireerd blijven 
weten waar welke specifieke expertise zit. 
elkaar consulteren (in de regio) bij ingewikkelde casuïstiek  
gezamenlijk naar b.v. IPA 
 
Prioritering op basis van enquêtes: 

1. Kennisdeling vooral nieuwe ontwikkelingen t.b.v. deskundigheidsbevordering 
2. strategische stellingname, PR voor vak SO en de kaderarts. 
3. netwerkfunctie 

We richten ons op prioriteit 1. 
 
 
2.  Hoe wil je informatie betreffende ons vakgebied bij voorkeur krijgen? 
Digitaal 
 
3. Welke informatie zou je binnen een Netwerk willen delen of gedeeld willen zien? 

● Medisch inhoudelijk op het gebied van PG: psychofarmaca, probleemgedrag, 
reductie VBM, gerontopsychiatrie, kennis vanuit onderzoek en literatuur. 

● maatschappelijk /strategisch: domotica, robotica, samenwerking KaPG en CCE. 
● netwerk gerelateerd: waar vind je welke expertise, sociale kaart, bijzondere projecten 
● logistiek: financiering, eisen herregistratie, nascholing, werken als zelfstandige, 

bibliotheekfunctie met presentaties, symposia, lijst met handige sites en/of apps. 
 
 
 



 
 
4. Op welke manier kan die informatie wat jou betreft het beste gedeeld worden? 
besloten site Verenso : ⅔ heeft hiervoor gekozen 
 
5. Wat denk je dat nodig is (aan organisatie) om een Netwerk te starten en in stand te 
houden? 
Kartrekkers met ondersteuning van Verenso fysiek en financieel. 
Website met besloten deel voor delen van informatie. 
Iedereen houdt zijn eigen gegevens up to date 
Actueel bestand e-mailadressen van KaPG in een mailgroep. 
Fysieke bijeenkomst voor alle KaPG met aansprekend programma en accreditatiepunten. 
 
 
6. Wil je hier zelf een rol in spelen? 
12 van de 28 willen in meer of mindere mate willen een rol spelen. 
 
7. Welke aanvulling kan een Netwerk Kaderartsen verder voor je betekenen bij de 
uitoefening van je functie? 
 
medisch inhoudelijk 
up to date blijven  
kennisoverdracht 
inhoudelijke verdieping 
afwijking van richtlijnen door expertmeeting van KaPG 
second opinion bij elkaar bij VBM 
spiegelen met collegae in de rest van het land, nagaan of bijstelling noodzakelijk is 
 
strategisch  
Binnen en buiten organisatie naar buiten toe in de communicatie met het grote publiek 
inhoud en argumenten ter onderbouwing beleidskeuzes ondersteunen. 
lobbyen, PR 
regionale samenwerking 
 
netwerk 
contacten met collega onderhouden  
intervisiegroep vinden 
samen staan we sterk, gedreven blijven 
Invulling van mijn functie; verdere professionalisering van functie KaPG 
 
 


