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Notulen assistente 21-11-2018 

Afwezig: drs. F. Vermeulen, Margreet van Dongen, A. Gerrits, H. de Jong, K. Faradj. 

Aanwezig: Dianne Jaspers, Willemieke van Laar, J. Wijndelts, J. v/d Werf, A. Brand, H. Poot 

 

Notulen vorige vergadering:  

Wrattenspreekuur wordt weer naar gekeken om verschillende adviezen te voorkomen. Dit door 

middel van borging van elkaar.  

Er is even verwarring over wie nu de voorzittersrol heeft, we dachten dhr H. de Jong, bij navraag toch 

niet. -> wordt in volgende vergadering besproken.  

Mededelingen:  

 Accreditatie van de praktijk wordt nu 3-jaarlijks.  

 Gehele pand van de Burgt komt in de verkoop. Het zal er naar uit gaan zien dat het door een 

derde partij gekocht wordt. Dus niet door ons als huisartsenteam of als gehele Burgt.  

 Huisartsbezetting; D. Jaspers gaat minder werken, dit resulteert in een DUO-baan met dr I. 

Mesman voor haar praktijk. Dit zal ingaan per 1 januari.  

 Margreet van Dongen komt er bij als panellid. Zij is werkzaam als POH-GGZ in de praktijk 

 F. Vermeulen is bezig om geluids’wal’ te realiseren voor aan de balie.  

 Er loopt een pilot met Pharmeon, een website die toegang biedt tot emailconsult, maken van 

afspraken in de agenda van de huisarts. Zoals het er nu uitziet, zal dit binnenkort van start 

gaan voor de hele praktijk. 

Patiënten raden positie. 

Zie link: www.participatiekompas.nl/methoden-en-tools/overzicht 

Hier is een soort participatieladder te zien, als patiënten panel zitten wij nu op ongeveer het niveau 

van adviesraad. Waar we naar toe willen is dat de panel in de toekomst een zelfsturend orgaan is wat 

evt. ook besluitvorming toepast.  

 

Transmuraal centrum Norschoten 

Opzet is nieuwe vorm geven aan zorg tussen specialist, huisarts en de patiënt om elkaars kennis te 

delen. We willen ook patiënten uit Barneveld mee laten denken, dus patiënten panel zou hier mooi 

bij aan kunnen schuiven, maar ook zekere andere Barnevelders. Tijdens de vergadering geven de 

aanwezigen akkoord hierop. 

Duurzaamheid 

Er komt een elektrische auto als visite auto. Mogelijk een Renault Twizzy. 2 artsen komen voortaan 

op de fiets naar het werk.  

In toekomst mogelijk ook zonnepanelen op het dak van ons pand.  

http://www.participatiekompas.nl/methoden-en-tools/overzicht
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Rondvraag: 

J. Wijndelts: Zijn wij bekend met kunstalvleesklier in ontwikkeling?  

Hoe staan wij in euthanasie mbt voltooid leven? DJ: lastig punt, tot nu toe gaan we hierin niet mee. 

Kunnen we als artsen nog niet achter staan.  

 

 


