
Nieuws vanuit de Kerngroep Netwerk GRZ – 2019 -  
 
Hieronder treft u highlights aan van de afgelopen periode. 
 
  

- Het symposium van 14 maart jl. met het thema ‘Maatwerk of confectie?’ is positief 
geëvalueerd. Er worden nieuwe leden voor de symposiumcommissie en kerngroep 
geworven. Geïnteresseerden kunnen zich voor 15 december aanmelden kan bij Marjan 
Schoemaker (m.schoemaker@zorggroepsintmaarten.nl) of Nicole Haarman 
(n.haarman@szmk.nl) 

- Tijdens het symposium is er gesproken over de behoeften van kaderartsen t.o.v. het 
Netwerk GRZ:  

o Elkaar makkelijk kunnen vinden: hiervoor wordt het volgende uitgeprobeerd:  
 Na elke Kerngroepvergadering wordt een kort item van het besprokene in 

de Verenso nieuwsbrief geplaatst. 
 Aan de andere kant hoort het Netwerk ook graag wat er in den lande 

speelt. Het netwerk probeert binnen Verenso een eigen e-mailadres te 
krijgen, zodat we makkelijk bereikbaar zijn. Op dit moment kan via het 
forum op de Verenso-website een vraag/bericht worden gestuurd naar de 
kaderartsen. 

o Elkaar vaker treffen:  
 Is het een idee om regionale kader GRZ-bijeenkomsten te organiseren? 

Ben u hierover enthousiast? Laat het ons weten! Ook andere ideeën zijn 
welkom. 

o Er is LinkedIn groep GRZ (GRZ kaderartsen 2018). Voelt u ook de behoefte om hier 
nieuw leven in te blazen? Laat het ons weten! 

- Hoe  kunnen we de input vanuit het netwerk GRZ zo goed mogelijk binnen Verenso 
krijgen? Hoe vinden we elkaar? Er hebben in juni en september besprekingen 
plaatsgevonden in aanwezigheid van Nanda Hauet (directeur Verenso) en Maria Dolders 
(beleidsmedewerker Verenso) over hoe we het netwerk actief kunnen betrekken bij alle 
GRZ ontwikkelingen. De actiebereidheid van de kaderartsen lijkt gering. Hierbij doen wij 
dan ook een oproep aan alle kaderartsen GRZ: wie wil aanhaken?  

- N.a.v. vragen aan het Netwerk GRZ vanuit de achterban betreffende de tuchtzaak in 
Medisch Contact van 13 maart 2019 is door het Netwerk GRZ contact opgenomen met 
Verenso en inmiddels is hierover een bericht van Verenso in de nieuwsbrief opgenomen. 

- Delen van best practices: hierin zou de inhoud leidend moeten zijn en niet de concurrentie. 
Het forum binnen de website van Verenso kan een goed medium zijn om deze inhoud te 
delen. Dit alles met als doel om te komen tot een betere GRZ! 

 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met: Nicole Haarman (n.haarman@szmk.nl) of Marjan 
Schoemaker (m.schoemaker@zorggroepsintmaarten.nl)  
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