Notulen bestuursvergadering 30-09-2019
Van
Waar

: 17.00 – 19.00 uur
: Koffiekamer poli Gyn

Aanwezig: Sandra Koomans (voorzitter), Jolanda vd Wilt (vice-voorzitter), Mei Lie Lim
(penningmeester), Linda Bregman (secretaris).
1. Opening
Sandra opent de vergadering om 17.10 uur.
2. Vaststellen notulen van 06-08-2019, doornemen actielijst bestuur en actielijst VSV
Er zijn geen op- of aanmerkingen t.a.v. de notulen. Deze worden vastgesteld. Actielijsten zijn
doorgenomen en worden bijgewerkt (actie Linda)
3. Vaststellen agenda
Er wordt één punt toegevoegd en direct besproken;
Het betreft de, al dan niet, tijdelijke sluiting van verloskamers in de regio, waarbij cliënten
worden doorgeschoven naar het LLZ. Hierdoor dreigt er op zulke momenten voor ons VSV
een capaciteitsprobleem (zowel qua ruimte als handen aan het bed) bij poliklinische- en
medische partussen .
Ofwel: wordt het LLZ het afvalputje van de regio? En laten we dit gebeuren?
Het bestuur bespreekt de problematiek en besluit dit onderwerp mee te nemen naar de
eerstvolgende VSV vergadering.
4. Onderwerpen te bespreken:
• Tijdelijke vervanging Femke
Vraag is uitgezet bij de kinderartsen. Waarschijnlijk gaat Hedy tijdelijk waarnemen. Mei
Lie stuurt de vraag direct nogmaals naar de vakgroep.
• Brief ZIN/Naviva commitment in VSV
Brief nog niet gemaakt. Linda ontmoet 7/10 eigenaar van ZIN (Vincent Hulst) en zal dit
ter sprake brengen. Margreet van Naviva maakt deel uit van de CIE kwaliteit en zal
worden uitgenodigd bij volgend overleg. Dus brief voorlopig even uitstellen.
• Deelname kraamzorg aan bestuur en secretarisfunctie
Vraag deelname aan bestuur staat uit bij Margreet van Belzen van Naviva. Nog geen
antwoord. Wel is duidelijk dat secretarisfunctie niet door Naviva of ZIN zal worden
ingevuld.
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Jaarplanning 2020/vergaderruimte
Voorstel voor de Jaarplanning moet worden gemaakt en vastgesteld in VSV vergadering
(actie Linda). Zodra deze is vastgesteld zal de ruimte en catering worden gereserveerd
(actie Jolanda)
BabyConnect, ICT betrekken.
Jos/Jan vragen om terugkoppeling 11/9
PCQ en NPS, implementatie in het VSV
NPS wordt nu nog op papier gedaan. Doel voor 2020 om dit via Federatie te doen. Linda
heeft contact gezocht met Federatie om te vragen hoe het beheer van de gegevens is
geregeld. Nog geen antwoord.
Sandra en Linda zullen voorstel maken op welke wijze men handig kan verwijzen naar
NPS en PCQ
Terugkoppeling gesprek met Jolanda en Cora (BV avond)
Gesprek is goed verlopen. Inkomsten en klantenaantallen zijn helder. Betaling aan Cora
loopt 1 x achter. CIE gaat kijken of commissiezaal van Gemeente 6 x per jaar te huur is,
dan kunnen wij het Forum laten vallen.
Accreditatie, hoe te regelen?
Vera doet de accreditatie voor de kraamzorg maar het is onbekend wie de accreditatie
verzorgd voor 2e lijn (actie Mei Lie). Sandra vraagt voor 1e lijn na bij Hilde (actie Sandra)
Wat gaan we doen met de spiegel van CPZ?
Zelf invullen maar niet via site CPZ. Procedure nog bedenken.

5. Beleid en Zorgstandaard
Nieuwe opdrachten commissies voor Q4 2019 worden besproken en zullen naar de leden
worden gestuurd.
6. Agenda 05-11-2019, snacks.
Onderwerpen voor 5/11 worden aangedragen. Agenda moet voor 22 oktober worden
verstuurd. ZIGA moet opnieuw voor stemming. Jolanda verzorgt de snacks.
7. Rondvraag
Niemand heeft iets voor de rondvraag.
8. Datum volgende bestuursvergadering, sluiting
11/11 voorbereiding ALV van 18.00 tot 21.00 uur.

Wie
Sandra

Wat
Brief aan Naviva en ZIN m.b.t. actieve deelname
aan VSV

Sandra

Nagaan wie accreditatie regelt voor 1e lijn.
Hilde?
Met Linda voorstel maken proces NPS en CPQ
invullen.
Snacks 5/11
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Jolanda
Jolanda
Mei Lie
Mei Lie
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Ruimte en catering reserveren 2020 (als
jaarplanning vastgesteld is)
Verzoek aan kinderartsen (Yvette) voor tijdelijke
vervanging Femke (na drie maanden)
Contact met Ijsbrand Swart afd Kwaliteit ivm
CPZ Spiegel/ladder

Linda

Cora en Jolanda uitnodigen voor gesprek over
“dubbele betaling” BV avond
Navraag bij Elvira over wie accreditatie regelt
voor 2e lijn
Actielijsten bijwerken en agenda voor 5/11
versturen (uiterlijk 22/10)
Jolanda vragen om tijdelijk taak van Femke over
te nemen.
Twee personen aanmelden voor:
Federatie 6 sep
BabyConnect Bronovo 11 sep
Uitwerken risico’s Mentimeter en prioriteren
onderwerpen uit te werken in 2e helft 2019
Contact Federatie over beheer gegevens VSV

Linda

Concept jaarplanning maken 2020
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Jos/Jan vragen om terugkoppeling BabyConnect
5/11
Concrete opdrachten Q4 2019 versturen naar
leden
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Resultaat
On hold
Linda doet poging om collega
Kraamzorg te mobiliseren.

Verzoek verstuurd. Hedy?
Nog geen antwoord.
Gedaan. Ijsbrand weet dat ladder
niet meer bestaat en spiegel
alleen intern wordt gedaan
Is gebeurd.
Nog geen duidelijkheid

Gedaan. Jolanda is aanspreekpunt
voor Cie’s
Gedaan

Loopt

