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Notities       

Bijeenkomst 14 juli 2021 (via Zoom)  

Anouk, Belinda, Bernadette, Diana, Inge, Lidewij (2e helft), Marian, Nynke 

Afwezig: Anouschka, Berna, Claudia 

Update interessante potentiële collega’s, positieve gesprekken en hopelijk volgende x in september 

aanwezig (Diana): 

Erna (arts, seksuoloog) 

Desiree (sportmasseur/coach/trainer, electro acupunctuur) 

Noor ((bedrijfs)arts, mindfulness, meditatie, Body Stress Release) – via Belinda 

Marijn ((sport)fysiotherapeut, lifestylecoach) – via Marian 

Ruben (psychomotorisch therapeut) 

Verdere kennismaking in groepjes van 3 in breakout rooms (Anouk, Belinda, Nynke en Bernadette, 

Inge, Marian).  

Kernwaarden brainstorm: 

Waarom kernwaarden? 

1) Heldere externe communicatie voor als we aan marketing gaan werken vanaf september 

2) Heldere interne communicatie: wat willen we wel? Wat willen we niet? Wat kunnen we wel? 

Wat kunnen we niet? En/of in welke stappen moeten we gaan denken?  

 

Omdat goede (woord)keuze belangrijk is (en belangrijker nog de bijgaande lading), komt dit 

onderdeel vaker langs. Tot we door vragen/antwoorden/opmerkingen steeds helderder hebben 

gekregen van elkaar wat we van elkaar verwachten, en wat we samen kunnen en willen. Daarbij is 

het proces zeer belangrijk, dat iedereen actief durft twijfels, ideeën en gedachten aan te geven en 

vragen te stellen. EN dat we deze in open, oprechte discussie in staat zijn samen te gebruiken, te 

beantwoorden of op te lossen. 

 Onze eerste brainstorm was tijdens onze 1e bijeenkomst (19-5), toen specifiek voor kernwoorden. 

Het leverde het volgende rijtje op. 

- Aanvullend 

- Versterkend 

- Variëteit in behandelmogelijkheden 

- Voorlichtingsavonden 

- Holistisch 

- Thema’s 

- Dynamisch 
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Vanavond nemen we mee voor de kernwaardenbrainstorm:  

aanvullend, versterkend, holistisch en dynamisch 

Verder vandaag genoemd: 

- Deskundig 

- Zorgvuldig 

- Oplossingsgericht 

- Resultaatgericht 

- Mensgericht 

- Tijd nemen 

- Persoonsgericht 

- Zorg op maat 

- Integraal 

- Betrouwbaar 

- Creatief 

- Persoonlijke ontwikkeling, Zorg & Welzijn 

- Verwevenheid 

- Innovatief 

- Vernieuwend 

- Grensverleggend 

- Positieve gezondheid 

Context blijkt belangrijk. Specifieke termen spreken consumenten meer aan, anderen termen voor 

dezelfde content spreken professionals (zorgverleners, verzekeraars, wetenschap) meer aan. 

Nog steeds niet eenvoudig tot de kern te komen. Dat is logisch, dat is deel van het proces.   

En het is sterk gekoppeld aan puntje 2) wat willen we wel? Wat willen we niet? Wat kunnen we wel? 

Wat kunnen we niet? En/of in welke stappen moeten we gaan denken? Die discussie is nog maar net 

aangezwengeld en zal ook zeker meerdere keren de revue passeren om goed uit te kunnen 

kristalliseren. 

Voor een aantal mensen voelt deze discussie nog als prematuur. Het gevoel overheerst dat we elkaar 

daar eerst beter voor moeten leren kennen.  

Om tot de invulling van deze vragen te komen is een geleidelijke benadering, overweging en 

discussie nodig. Een proces dat niet helemaal doorlopen hoeft te zijn voordat we beginnen, maar 

waar we wel continu voeling mee moeten krijgen en sturing aan moeten geven, omdat dit bepaalt 

wat we als centrum werkelijk kunnen gaan betekenen. Hierbij kunnen doelen liggen zowel in de 

voorbereiding – samenstelling van het team, bij aanvang van het centrum, tot evt. na zoveel jaar. De 

stippen naar en op de horizon. De initiatiefnemer geeft een koers, een richting, een visie. Samen 

maken we de werkelijkheid. Ook dit hele proces is een wezenlijk onderdeel om elkaar beter te leren 

kennen en om het functioneren als team op gang te brengen (forming, storming, norming, 

performing, adjourning) 

Belangrijke eerste stappen om mee te beginnen. 

Bepaal voor jezelf: Wat doe ik? Wat wil ik? Wat vind ik belangrijk? Wat denk ik hier te vinden? Wat 

kan ik hier – samen – maken? 

Deze vragen (of vergelijkbaar) vind je ook terug op het gestuurde, in te vullen, 

kennismakingsformulier. Van een aantal mensen heb ik deze ontvangen. Van een aantal nog niet. Ik 
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wacht met plaatsen op GD tot ik ze van iedereen heb…jouw antwoorden invullen zonder eerst de 

antwoorden van anderen gelezen te hebben is echt makkelijker. Het is wel ontzettend leuk om het te 

lezen!  

De discussie van vanavond was m.n. geconcentreerd rondom: 

Kunnen we pakketjes maken bij een ‘diagnose’ risico op …..?  

Wie stelt ‘diagnose’? Dat mag alleen een arts. 

Wat zit dan in die pakketjes? Vergoedbare zorg, als protocolzorg. Vergoedbare zorg (vrij, aanvullend). 

Niet vergoedbare zorg. Keuze aan client in opties in zorgbehandeling, persoonlijke ontwikkeling en 

welzijn als preventie. 

Is vergoeding vanuit verzekering noodzakelijk? Heeft een klant hiervoor wel eens een behandeling 

niet door laten gaan of gestaakt? Dit blijkt te variëren per discipline en verzorgingsgebied. 

Complementair en verzekering (waarmee behandelprotocol) is als water en vuur. Behandelprotocol 

staat haaks op zorg op maat. Dit probleem kent echter ook een holistisch behandelend huisarts. 

Waar ligt hier de oplossing? Is bijv. fondsen te werven als ‘innovatieve zorg’ bij ZonMW middels 

proeftuinsubsidies o.i.d.? 

Pakketjes voor het naar voren halen van ‘zorg+’: vergl. Omgang tot gezond houden plant (98% 

preventie, voorzorgsmaatregelen, monitoring & signalering) vs. omgang met de eigen gezondheid 

(pas naar huisarts bij aanwezigheid kwaal). Positieve Gezondheid. Educatie en zelfredzaamheid. 

Zijn alleen artsen/therapeuten welkom, dus zorg? Nee, duidelijke driehoek zorg-persoonlijke 

ontwikkeling (d.i. incl. beweging) – welzijn (incl. beweging). 

Driehoek z-pw-w biedt haakjes voor aantrekken diverse doelgroepen, ook de anders lastig bereikbare 

doelgroepen die (eigen) gezondheid op een latere plaats zetten, maar bijv. wel getriggerd worden 

door persoonlijke ontwikkeling. 

Extern: artsengroep afkomstig uit regulier (of mss zelfs nog actief in) MET complementaire discipline 

verhoogt voor buitenstaanders betrouwbaarheid dat regulier niet wordt genegeerd, maar mee wordt 

samengewerkt. Hoewel intern iedereen heeft aangegeven de connectie met regulier te 

respecteren/stimuleren, heeft ‘het publiek’ vaak een vooroordeel dat dit niet zo is.  

Samenstelling team: artsen/therapeuten/coaches/docenten/etc: Intern: gelijkwaardigheid o.b.v. 

competenties en expertise, verschillen o.b.v. grenzen kennen van eigen vakgebied en bevoegdheden 

Gezondheidscentrum: betekent dat: medisch gezondheidsteam is beschikbaar, dus arts ed. ? 

Visie is het team samen te stellen met veel koplopers, die vooruitstrevende zorg / diensten willen 

leveren, en kop boven het maaiveld uit durven steken met vernieuwing en praktische kijk. 

Vestiging huisarts in centrum vergt specifieke voorwaarden in bouw, ontvangst en bereikbaarheid. 

Doorverwijzen betekent noodzaak van evidence-based (EBM Evidence Based Medicine). Hoe kom je 

tot evidence-based? 1750 patiënten nodig voor rendabele praktijk te kunnen voeren. Andere 

praktijken in de omgeving? Acceptatie? Werkbaarheid?  

Zijn we in staat/bereid (op termijn) te werken aan bewijs leveren (voor EBM of empirisch bewezen 

methoden) middels onderzoek of registratie? 
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Afspraak volgende x: dinsdag 7 september 2021, 19.00- 21.00 uur TBweg Maarssen 

Dank voor de input, je tijd en moeite! We zijn volop aan het ‘formen’ en ‘stormen’ 

Heb je vragen of opmerkingen neem altijd contact op. Als het kan beantwoord ik ze direct, anders zet 

ik jouw vraag/opmerking op de agenda. 

 

NB: ….vooruitstrevend…. 

Zou ik je ook nog om een moment mogen vragen de vragenlijst in te vullen en naar mij te sturen? 

Alvast dank! 

Een enkele struggeling op Google Drive. Als iets niet lukt, laat het me weten! 

Ik maak binnenkort een Whatsapp groep, voor de korte, zeer tijdelijke, praktische zaken. 

Lange notities voor de afwezigen en voor de aanwezigen      . Ik geloof dat ik zo redelijk compleet 

ben. Ook hiermee, mis je iets, geef het door! 

 

14 juli 2021, Diana 


