
Compagnonscursus 2019 
 
Werksessie Communicatie 



Doel werksessie 
 
Hoe kunnen we de onderlinge communicatie 
tussen en met zorgverleners verbeteren 



• Gisteren Kahoot vragen; daaruit zijn stellingen voor de 
workshop gekomen 

• Vandaag een korte inleiding over de structuur van ziekenhuis- 
en de huisartsen-organisaties 

• Kort intermezzo over communicatie 
• In groepjes discussiëren over stellingen en oplossingen 

bedenken 
• Samenvatting, oplossingsrichtingen om de communicatie te 

verbeteren 
• Vrijwilligers gevraagd om oplossingen uit te werken 

Agenda 





• Raad van Bestuur: eindverantwoordelijk voor AZG, 
tweehoofdig, legt verantwoording af aan de RvC 

• Stafbestuur (VMS): 5 leden (2 MSB, 2 VMSD, 1 RPH), medisch 
specialist patiëntveiligheid toegevoegd lid 

• Bestuursraad: bestaat uit RvB, voorzitter VMS, secretaris RvB, 
concern controller en clustermanager 

• Managementteam: RvB, clustermanagers, stafmanagers, 
voorzitter VMS 

Besturen 



• Transmuraal Bestuurlijk Overleg (4-partijenoverleg) 
• Transmuraal vakgroep overleg (jaarlijks) 
• Vakinhoudelijke overleggen (oncologie, necrologie) 
• Casuïstiek bespreking (o.a. stolling) 
• Klinische avonden 
• Compagnonscursus 
• Spinnaker commissies/scholingen 
• Catamaran commissie 

Overleg/contactmomenten 
medisch specialist-huisarts 



 
 

Organisatie huisartsen  
LHV landelijk 

Positie huisarts landelijk, overleggen ministerie/hoofdlijnen akkoord 

organisatie, onderwijs 

FHV provinciaal 
Belangenbehartiging provincie, ouderenzorg, 11 huisartsen.nl, 

onderhandelen zorgverzekeraar, coördinatie regio’s, dokterszorg 

 

 

 

 



    Coöperatie Zuidwest Friesland 

• Regio's verdeeld rondom de ziekenhuizen  

• Coöperatie i.v.m. juridische eenheid met mandaat 

• Huisartsen deel van een HAS/HAGRO, 
WAGRO(waarnemers) 

• Iedere HAGRO is vertegenwoordigd in coöperatie 
bestuur 



Activiteiten coöperatie 

• Belangen en positionering huisartsen regio, communicatie, 
ICT, etc. 

• ROS adviseur Jelle Nutma, transmuraal coördinator Liesbeth 
van Albada 

• Samenwerking en afspraken maken met andere 
zorgverleners 
• Antonius ziekenhuis, Antonius thuis, programmaraad en 

zorgpaden huisartsen vertegenwoordigd, bestuurlijk 
overleg, transmurale vakgroepoverleggen 

• Patyna, ouderenzorg 
• Gemeente, sociaal domein, POH GGZ jeugd 
• Thuiszorg bijv. Helder.health  

   



Wie in het bestuur van de 
coöperatie 
• Annemarie Poen (IJlst)  apoen10@xs4all.nl 

• Monica Dijkstra ((ex-) waarnemer)    
    monicadijkstra@gmail.com 

• Gysbert Schraa (Bolsward) 

• Boudewijn Dierick (Makkum) 

• Bert van Kapel (Heeg) 

• Otto  Cazemier (Sneek) 

 

• Liesbeth van Albada transmuraal coördinator 
l.valbada@antoniuszorggroep.nl 



Vragen? 


