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Notulen 
 
 

Onderwerp : Jaarvergadering Algemeen Bestuur Rotterdam Stroke Service 

Datum : 20 april 2017 

Tijd : 14.00 - 16.00 uur 

 

Aanwezig : Dhr. Diederik Dippel (EMC) voorzitter 

Mw. Krista Meulendijk (Laurens) notulist 

Mw. Bianca Buijck (RSS) 
Dhr. Hans Stravers (Laurens) 

Mw. Anneke Guyt (Laurens) 
Dhr. Jan Driesen (Franciscus Vlietland) 

Dhr. Roy Dutrieux (Zonnehuisgroep Vlaardingen) 

Dhr. Laus Mulder (Ikazia) 
Mw. Eppie Grotenhuis (Careyn) 

Mw. Sanne de Loor (EMC) 
Dhr. Maarten Liedorp (Havenziekenhuis) 

Dhr. Karl Foets (Ikazia) 
Mw. Jacqueline de Wit (RRR) 

Dhr. Cor Sier (ECNR) 

Mw. Annelies van Waarde (De Zellingen) 
Dhr. Aad de Kool (Lelie Zorggroep) 

Mw. R. Saxena (Maasstad) 
Mw. R. Hemai (RSS) 

 

 
1. Opening 

Prof. dr. Diederik Dippel, voorzitter Algemeen Bestuur Rotterdam Stroke 
Service, opent de vergadering. Omdat er een aantal nieuwe gezichten aan tafel 

zitten wordt een ronde gemaakt waarin de aanwezigen zich aan elkaar 

voorstellen. 
Er is vandaag geen vertegenwoordiging aanwezig van het IJsselland, Franciscus 

gasthuis en Rijndam 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

Dhr. Maarten Liedorp geeft aan een korte toelichting op de positie van het 
Havenziekenhuis te willen geven. 

 

3. Mededelingen 

- Havenziekenhuis: 
Dhr. Maarten Liedorp vertelt dat het Havenziekenhuis een poliklinisch 

centrum wordt in de toekomst. 
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- RRR: 
Mw. Jacqueline de Wit vertelt dat het RRR aan de vooravond van een 

fusie met Fundis staat. 
- Expositie Herman Smits: 

Vorig jaar stond de expositie van Herman Smits ook op de agenda. 
Herman Smits is een voormalig cliënt van de RSS, hij zoekt een 

expositieruimte voor zijn schilderijen. Het idee is een rondreizende 

expositie. Bianca heeft een mapje met voorbeelden van zijn werk. Ze 
vraagt de aanwezigen het aan haar te laten weten als hun organisatie 

belangstelling heeft om expositieruimte te bieden. Zij zal hen dan in 
contact brengen met Herman Smits. 

- Keteninformatiesysteem:  

Bianca deelt de informatie uitgeprint op papier uit. Dit betreft hoe het 
vandaag de dag uitziet. Vijf jaar geleden is hiermee gestart in 

samenwerking met Rijnmondnet. Bianca licht het verder toe. De 
ziekenhuizen die genoemd staan, gaan de goede richting uit. Maasstad 

is het verst ermee. Dit jaar gaat het systeem online. De bouwstenen 
Nictiz zijn geïntegreerd in het systeem. Je ziet dan wat de 

verpleegkundige in de overdracht heeft gezet, o.a. informatie uit 

rapportage en medicatie. Er gaat gestart worden met een basisset. De 
overdracht is bedoeld voor de ontvangende partij. Het systeem kan 

ingebouwd worden in alle bestaande epd’s. De pilot gaat starten met 
Laurens en het Maasstad. Als dit goed lukt allemaal, is het echt een 

landelijke doorbraak.  

Projectleiders zijn Jan Martens van het Maasstad en Dini Klaassen van 
Rijnmondnet. De vraag die de aanwezigen bij de vergadering nog graag 

beantwoord willen zien, is hoe lang de verpleegkundige nodig heeft om 
de gegevens in het systeem te zetten.  

 

4. Notulen vergadering april 2016 

De notulen van de jaarvergadering 2016 zijn al eerder vastgesteld, ze zijn te 
vinden op de website van de RSS. 

 

5. Jaarverslag 2016 

Alle deelnemers hebben het jaarverslag via de mail al ontvangen. Tijdens de 
vergadering licht Bianca de belangrijkste dingen toe.  

Het Dagelijks Bestuur  is nog hetzelfde wat samenstelling betreft. Er zijn in 2016 
veel activiteiten binnen de RSS uitgevoerd.  

 

Behaalde doelen 2016: 
● Visitatie deelketen Ikazia 

● Formeel toetreden 3 nieuwe organisaties 
● Aanpassen ketenprotocol 

● Aanpassen nazorg-zorgpad 
● Ontwikkeling revalidatie boek 

● Uitvoering ITON scholing 

● Uitvoering scholing niveau 4-5 
● Uitvoering scholing niveau 3-4 

● Uitvoering Lean Six Sigma project 



  

3 

 

● Organisatie symposium RSS 
● Communicatie: TV item en interviews 

● Verdere verbinding tussen ketencoördinatoren (gezamenlijke 
activiteiten) 

● Verdere uitrol CVA nazorg op orde/gebruik tablets en 
app’s/ondersteuning aan derden 

● Activiteiten Europese dag van de beroerte 

● Begeleiding stagiaires 
● Activiteiten Hersenletselcentra op ROAZ 

● Kennisoverdracht regionaal, nationaal en internationaal 
● Brieven zorgverzekeraars 

 

Niet behaalde doelen 2016: 
● Starten met keteninformatiesysteem 

● Visitatie/audit van alle deelketens 

● Uitrol project registeren van fouten in de keten  

 

Bianca geeft aan dat deze niet behaalde doelen  in 2017 wel gerealiseerd 

worden of danwel grote stappen in worden gezet.  

 

Indicatoren van de vervolginstellingen: Bianca licht de cijfers zoals 
opgenomen in het jaarverslag toe. Het verblijf in dagen is iets afgenomen, 

daar wordt goed op gestuurd.  

 

Dhr. Hans Stravers vertelt over 2016. Bij Laurens is sprake geweest van een 
opnamestop. Het productieplafond mbt CVA’s was snel bereikt. Dit dreigt nu 

ook weer in 2017. Hans geeft aan dat we in deze groep met elkaar wat 

moeten doen, richting zorgverzekeraar danwel de politiek. De aanwezigen 
zijn het hiermee eens. Het is voor de instellingen niet meer rendabel om 

CVA’s op te nemen. We moeten dit met elkaar richting de verzekeraars 
aantonen met goede argumenten. Met data op patiëntniveau. Er wordt 

afgesproken dat Hans en Bianca dit (het protest) voorbereiden voor het 

Dagelijks Bestuur.  

 

Wat betreft de DICA cijfers, hierbij loopt het jaar nu wel van 1 januari - 31 

december. Alleen patiënten met volledige data zijn meegenomen in de 

analyse. Het aantal infarcten en opnames is bijna overal toegenomen. De 
vragen hierbij zijn wel is het aantal infarcten daadwerkelijk toegenomen? Of 

is er beter geregistreerd? Of klopten de data in 2015 niet?  

 

Tot slot licht Bianca mbt het jaarverslag 2016 de gemaakte kosten toe. De 
RSS heeft voldoende financiële middelen in kas.  
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De accountant heeft aangegeven dat er geld uitgegeven moest gaan worden. 
In 2016 is tijdens de vergadering al met elkaar nagedacht over op welke 
manier. Deze gelden zijn uitgegeven. In 2017 worden hiermee verder 
gegaan. 

 

6. Jaarplan 2017 

In het jaarplan 2017 zijn onder andere de volgende punten opgenomen: 
● 7 deelketens opnieuw auditten volgens visitatie instrument CVA 

Kennisnetwerk 
● Verder verbeteren: best practices implementeren 

● Scholingen voor V&V/paramedici 

● Uitrol Lean project: in- uitstroom 
● Ontwikkeling Engels revalidatieboek 

● Uitvoering project samen beslissen 
● Uitvoering project waardegedreven zorg 

● Ontwikkelen visie op therapeutisch klimaat 
● Vieren 20 jarig bestaan: RSS feest 

● RSS award voor congresbezoek 

● Organisatie RSS symposium 
● Activiteiten world stroke day 

● Registratie fouten en (bijna)ongevallen in de keten 
● Kennisoverdracht: regionaal, nationaal, internationaal 

● Start keteninformatiesysteem 

 
Dhr. Diederik Dippel geeft mbt het project waardegedreven zorg een korte toelichting. 

Dit betreft een project op 4 ziektebeelden. De patiënt wordt langer dan een jaar gevolgd 
en er wordt gemeten door de keten heen. Het project gaat starten in het EMC en er zijn 

afspraken gemaakt met Laurens, Rijndam, RRR en Pniël. Het uiteindelijke doel is minder 
kosten en betere kwaliteit.  

 

Bianca vertelt over het feest wat georganiseerd wordt op 15 juni van dit jaar i.v.m. het 
20-jarig bestaan van de RSS. Aanmelden hiervoor kan via de website.  

 
De RSS award wordt toegekend aan de 4 medewerkers die een abstract ingediend 

hebben.  
 

7. Instemming 

Het  Algemeen Bestuur wordt gevraagd om over een 5-tal onderwerpen een stem uit te 
brengen: 

- Contributie 2017 
 Advies van Dagelijks Bestuur om de contributie gelijk te houden. 

 stemming: akkoord 

- Achmea gelden 
Bianca heeft van de zorgverzekeraar een bericht gekregen op haar vraag. Het 
geld is er nog wel, maar wordt niet meer als zodanig geoormerkt. Bianca stuurt 
gewoon factuur zoals altijd naar de ziekenhuizen van 20 euro. 
stemming: akkoord 
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- Deelname project afasie/communicatie (training V&V) 
De Hogeschool Utrecht heeft een onderzoek opgezet. Hierin staat het 

verbeteren van de toegang tot informatie en communicatie na een beroerte 
centraal. Ze zoeken participanten. De vraag aan de vergadering is dan ook 

willen we hieraan meedoen.  
instemming: akkoord 

- Ketenprotocol 2017 

In het ketenprotocol 2017 is toegevoegd de rol specialist ouderengeneeskunde 
bij MDO . Opmerking uit de vergadering dat kaderarts eruit is. Bianca voegt 
deze weer toe. Verder geeft Bianca aan dat dit ketenprotocol een van de 
belangrijkste documenten binnen de RSS is. Na vaststelling in de vergadering 
wordt deze nieuwe versie op de website geplaatst. 
instemming: akkoord 

- Protocollen vaker delen 
Bianca geeft aan, dit gaat vaak wel goed, maar niet altijd. De boodschap die 
Bianca aan de aanwezigen mee wil geven is, laat de protocollen niet in je eigen 
organisatie. Maar deel deze op verzoek binnen de RSS met elkaar. 

 instemming: akkoord 
 

8. Instroom-doorstroom, triage, selectie 
Hier komen veel klachten over. Bianca geeft aan bij klachten graag de volledige 
casus te willen ontvangen. Anders wordt het heel lastig om hier iets mee te 

doen. En ook is het niet altijd nodig dat Bianca er tussen zit. De ketenpartners 

kunnen het onderling ook met elkaar oplossen.  
 

9. Rondvraag 
Er zijn geen opmerkingen en vragen in de rondvraag aan de orde gekomen.  

 

10. Sluiting 
Diederik Dippel bedankt ieder voor zijn/haar aanwezigheid.  

 

Volgend jaar zal de jaarvergadering van het Algemeen Bestuur plaatsvinden in 
Pniël. 

 
Onder het genot van een hapje en een drankje vindt aansluitend aan de 

vergadering de feestelijke uitreiking plaats van de certificaten van de eerste 
visitatie van het Kennisnetwerk CVA Nederland.  
 

 
 


