Notulen bestuursvergadering maandag 07-01-2019
Van
Waar
Voorzitter overleg
Notulist

: 17.00 – 19.00 uur
: Poli Kindergeneeskunde
: Sandra Koomans
: Linda Bregman

Aanwezig: Sandra Koomans(voorzitter), Mei Lie Lim (penningmeester), Femke Croes (bestuurslid
commissies) en Linda Bregman (secretaris).
Afwezig wegens partus: Sabine Hekkema (vice-voorzitter).
1. Opening
Sandra opent de vergadering, heet aanwezigen welkom en in het bijzonder Marijn Gilhuis.
2. Klachtenbeleid en vertrouwenspersoon
Marijn is geestelijk verzorger en vertrouwenspersoon voor medewerkers in het LLZ. In 2018 is hij,
samen met zijn collega Lisette Hendriks, door het VSV gevraagd om de rol te vervullen van
vertrouwenspersoon indien cliënten/patiënten klachten hebben m.b.t. de geboden zorg door een lid
of leden van het VSV. Dit is als zodanig ook opgenomen in de klachtenregeling op de website.
Besproken wordt de rol van de vertrouwenspersoon en het feit dat het handig is om nader kennis te
maken. Dit gebeurt in het VSV overleg van 28/1. Daarnaast wordt gevraagd of Marijn het eveneens
ziet zitten om ook aanspreekpunt/vertrouwenspersoon te zijn voor leden van het VSV. Dit vindt hij
prima zolang dit niet conflicteert met zijn andere rol.
3. Vaststellen notulen van 10-12-2018, doornemen actielijsten
Aanwezigen hebben geen op- of aanmerkingen. Notulen worden vastgesteld.
Actielijsten worden doorgenomen. Afspraken zijn nagenoeg nagekomen (alleen Embé moet nog
worden uitgenodigd). Lijsten worden bijgewerkt. (actie Linda)
4. Vaststellen agenda
Niemand heeft iets toe te voegen. Agenda wordt vastgesteld.
5. Terugkoppeling ALV
De ALV is over het algemeen goed verlopen. Op de sessie met de Mentimeter na, t.b.v. het
inventariseren van risico’s, zijn alle onderwerpen voldoende aan bod gekomen. Het is eenieder wel
opgevallen dat de sfeer minder goed was dan tijdens het gemandateerde overleg. Er werd minder
respectvol met elkaar omgegaan. Het bestuur denkt dit ligt aan de wijze waarop bepaalde
aanwezigen op elkaar of op bepaalde vraagstukken reageren. We spreken af om hier in de toekomst
met elkaar op te letten en zo nodig in te grijpen.
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6. Terugkoppeling CPZ
• VWS: cijfers zijn beter maar we zijn er nog niet. In 2019 wordt ingezet op: nog meer
integraal, Leefstijl (roken, alcohol) en nog meer aandacht voor kwetsbare zwangere.
• BabyConnect: contactpersoon Suzanne Zuidhof. Er komt een subsidie in 2022 via CareCodex.
Via viewer zijn gegevens inzichtelijk. Presentatie mogelijk maar men komt alleen voor
minimaal drie VSV’s (idee voor drie VSV’s van Reinier-Haga, LLZ groep?)
• Preventie: Overheid zet in op preventie en heeft een preventieagenda gepubliceerd. Staat
op: www.preventiegeboortezorg.nl
• Zorgstandaard: men is er in het hele land mee bezig. Op kennisnetgeboortezorg van CPZ
staan praktische tips en tools (bijvoorbeeld voor het opzetten van een RGT) evenals de
spiegel 2018 waarmee je kan beoordelen hoever jouw VSV in het proces staat.
• Consortia: Nederland kent 9 consortia. Doel: onderzoek, kennis delen en ondersteunen van
VSV’s bijv. bij Perinatal audit.
7. Voorbereiden VSV 28 januari 2019
Agendapunten worden vastgesteld. Linda zal de agenda uiterlijk 14 januari naar de leden sturen.
8. Overige onderwerpen
• Statuten: regels besluitvorming tijdens ALV niet duidelijk. Ging een beetje “knullig”. Idee
bestuur is om bij beide vergaderingen dezelfde regels te hanteren. Onderwerp wordt
ingebracht op 28/1 (actie Linda)
• Samenwerking VSV’s “3 huizen”: Jos heeft zich hiervoor aangemeld. Goed idee. Linda zal
hem berichten (actie Linda)
• ICT: BabyConnect geeft binnenkort een informatiemiddag met uitkomsten en voorbeelden
van de pilots. Verder is er een subsidie te verkrijgen voor het opzetten van een dergelijk
netwerk. Jos kan dit meenemen naar overleg Reinier-Haga.
• Oppakken Consortium: Ons Consortium (vanuit LUMC) heeft stilgelegen maar wordt weer
opgestart. Sandra heeft zich als contactpersoon voor ons VSV aangemeld. Zij is echter direct
in het bestuur van het consortium geplaatst?? Wordt vervolgd….
• Ziga team: wordt onderdeel van cie Kwaliteit (Femke informeert ZIGA team hierover).
• Opzetten Cliëntenraadpleging: hier is cie Kwaliteit mee aan de slag maar we zouden ook
kunnen deelnemen aan het voorstel van Reinier-Haga (Stem-Onderzoek). Meegeven aan Jos.
(actie Linda)
• NPS: de Waarden kan helaas geen NPS gegevens ter beschikking stellen. Dus doen we het
voorlopig even met die van PKZ.
• Foto’s website: Sylvie gaat de foto’s maken zonder naamsvermelding. Er wordt enkel 1x
bedankt voor de medewerking. Verder mag zij reclame maken in de tasjes die worden
uitgedeeld tijdens “Hoe bevalt het LangeLand”.
• Wie gaat naar Federatie op 29/3?: Femke, Sandra en Linda of Sabine. (Linda vraagt Sabine).
• Legalisering softdrugs: Zoetermeer is één van de gemeente die benaderd is voor de pilot
“legalisering softdrugs”. De burgemeester hoopt het tegen te kunnen houden maar heeft
hiervoor goede argumenten nodig. Hoe staan wij hier als geboortezorg in?
• Volgende bestuursvergadering: 4 maart 2019.

2

9. Rondvraag
Niemand heeft meer iets voor de rondvraag
10. Sluiting
Sandra sluit de vergadering
Actielijst Bestuur VSV
Wie
Wat
Allen
Onderwerpen Zorgstandaard en Beleidsplan
prioriteren en toewijzen aan CIE’s
Sandra
ppp Terugblik 2018

Resultaat
Gedaan
Gedaan

Sabine

Activeren Mentimeter

Gedaan

Sabine

Check catering Kerstborrel

Gedaan

Sabine

Reserveren/checken vergaderruimte 2019

Mei Lie
Mei Lie

“vinger aan de pols houden” stand van zaken
Zorgmail Caroline Visser
ppp Financiën

Gedaan

Femke

ppp Taken commissies

Gedaan

Femke

ZIGA team informeren dat zij deel uitmaken van
cie Kwaliteit
Linda/Sandra Website verder actualiseren
Linda

Snacks tijdens ALV

Gedaan

Linda

Uitnodigen Embé voor gesprek met bestuur

Linda

Linda

Jos informeren dat hij contactpersoon kan
worden voor samenwerking “drie huizen”
(babyConnect en Stem onderzoek)
Agenda 28/1 uiterlijk 14/1 versturen

Linda

Actielijsten bijwerken

Gedaan

Linda

Privacystatement op site zetten met Cookie
disclaimer

Gedaan
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