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VLF - LEDENBIJEENKOMST - Maandag 20 juni 2022
Aanvang:
Locatie:

10.00 uur
Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75, 7416 SE Deventer
(zie routebeschrijving) tel. 0570-535035
Gastvrouw: collega Karin Klaasboer
Gaarne aanmelden i.v.m. catering: info@vlfnl.nl

1.

OPENING door de voorzitter van de VLF

2.

THEMABIJEENKOMST

Onderwerp:

10.00
10.05 – 10.45

Beweegziekenhuizen

Online voordracht door Yvonne Geurts, lid van de werkgroep
Beweegziekenhuizen; Yvonne is fysiotherapeut in het Radboudumc,
projectleider Beter uit Bed en Design innovator @ Health Innovation
Labs bij Radboudumc
Haar verhaal zal ingaan op een aantal praktische zaken:
waar loop je tegenaan bij het implementeren; tegen welke
weerstanden loop je aan; waar begin je; hoe heeft iemand wel dingen voor elkaar
gekregen;; heb je er sponsoren voor; wanneer ben je een beweegziekenhuis; waar draait
het al goed.

3.

PRESENTATIE NIEUWE LEDEN

10.45 – 11.00

4.

THEMABIJEENKOMST - vervolg

11.00 – 11.45

Onderwerp:

Beweegziekenhuizen

Maart 2021 hadden we op de VLF-ledenbijeenkomst een ‘Webinar standpunt & factsheet
beweegziekenhuizen’ - ‘Implementatieplan van het statement paper Beweegzorg’.
Het VLF-bestuur wil met de leden discussiëren hoe het beweegstatement is geland in de
ziekenhuizen. Is er iets mee gedaan? Hebben ze er iets aan gehad? Waar lopen ze
tegenaan? Zijn er succesverhalen?

5.

SPREKERSHOEK

11.45 – 12.00

Het bestuur wil 1-2 leden de gelegenheid geven een bepaald onderwerp, hun ervaringen o.i.d.
te delen met de aanwezige leden. Het onderwerp moet gaan over innovatie, ontwikkelingen in
jouw instelling of op jouw afdeling. Iets wat je wilt delen, niet wat je wilt vragen.

6.

VLF - LEDENVERGADERING

Voor de agendapunten van de VLF-vergadering:

12.00 – 12.45
zie blz. 2
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7.

LUNCHPAUZE

12.45 – 13.30

8.

VLF IN DISCUSSIE

13.30 – 15.00

Onderwerp:

Risicomanagement

Gezamenlijk in kleine groepjes uitwerken van twee doelen, die we in de ALV van 9 maart jl.
met elkaar hebben besproken, d.m.v. de ‘Bowtie’:
Positionering ziekenhuisfysiotherapie in ziekenhuis van de toekomst (zie bijlagen)
Samenwerking - Netwerkzorg c.q. 1,5 lijnszorg (zie bijlagen)

AGENDAPUNTEN van de VLF-LEDENVERGADERING – 12.30-13.00 uur
1.

Opening

2.

Vaststellen van de notulen van de AV van 9-3-2022 (nr. 22-310L).
Verslagen Themabijeenkomst

3.

Verslag van de BV van 23-3 en 17-5-2022 (nr. 22-315L).

4.

Mededelingen bestuur:
1. Smoelenboek van de leden op de website.
2. Overleg met KNGF, NVZF en F-UMC.
3. Mededelingen vanuit KNGF en NVZF (indien aanwezig).
4. Vacature KNGF-bestuur.

5.

Productbeschrijvingen
- Bespreken stand van zaken m.b.t. het ‘Overzicht productbeschrijvingen - versie 18’.

6.

Inventariseren Regio - EPD - EHealth - Specifieke aandachtgebieden etc. bij leden
Bijlage: Leden op Regio - EPD - EHealth - Specifieke aandachtgebieden etc. – 2022-06.

7.

Nieuws uit werkgroepen en commissies:
- Regiegroep KNGF Visie Ziekenhuisfysiotherapie: informatie door Rob Roomans.

8.

De Regio en Ledenwerving
- Regio-overleg: welke zaken spelen er in de regio en willen we met elkaar delen?
- Ledenwerving (zie bijlage: Leden op Regio met Topics – 2021-11).

9.

Onderling uitwisselen van ideeën, bevindingen, ontwikkelingen m.b.t.
- De juiste zorg op de juiste plek: regionalisering, netwerken, ketensamenwerking etc.
- Positieve gezondheid: voorbeelden van regionale projecten.
- Inventariseren initiatieven op het gebied van e-Health en de financiering daarvan.
- Best practices m.b.t. de 1½ lijn zorg etc.

10. Rondvraag en sluiting

