
 
 

Datum 14 Oktober 2019 
Reinier de Graaf ziekenhuis te Delft 

 
Welkom:  
 
Mededelingen vanuit het bestuur: 

• 9 december is het NVDK Jaarcongres in de Reehorst in Ede. Thema: 
Dagbehandeling is en blijft de toekomst. Het Programma is naar iedereen 
verstuurd 

• Mei 2021 is het wereldcongres in Brugge. Dit congres wordt georganiseerd 
voor de NVDK samen met de BAAS (Belgische Association Ambulant 
Surgery) Weet je interessante sprekers, meldt dit bij de organisatie. Gegevens 
staan op de website 
 

Hoe verder met onze regio. 
 
Ingrid geeft aan een nieuwe baan te hebben en te vertrekken van het dagcentrum. 
Aangezien haar nieuwe baan niets meer met dagbehandeling te maken heeft gaat zij 
ook stoppen als regio coördinator. Echter heeft onze regio dan geen coördinator 
meer en zouden de bijeenkomsten komen te vervallen. Iedereen geeft aan dit heel 
erg jammer te vinden omdat juist het uitwisselen van ervaringen en ideeën zo 
waardevol is. Tevens het leren van elkaar vindt iedereen belangrijk. Daarom de 
oproep: Wie wil er regio coördinator worden van de regio Zuid-west nederland. De 
investering zal 2 x per jaar ongeveer 8 uur zijn. Tevens kan je 2 x per jaar naar de 
landelijke vergadering voor alle regio coördinatoren. Ingrid zal aan blijven tot er een 
nieuwe coördinator is. 
 
Discussie: Functie differentiatie op de dagbehandeling 
Er volgt een levendige discussie. Veel ziekenhuizen hebben proeftuinen waar 
gewerkt wordt met functiedifferentiatie. Zij gaan hier ook mee door ondanks dat de 
wet BIG 2 van tafel is. Er zijn ook ziekenhuizen die het hele project on hold hebben 
gezet. Afwachtende wat er verder vanuit het ministerie gaat volgen. Eigenlijk is er 
nog geen een ziekenhuis die precies heeft uitgedacht wat functie differentiatie voor 
de dagbehandeling betekend. 
 
 
 
 
 



Rondleiding over de afdeling 
 
De senior verpleegkundige van de dagbehandeling houden een mooie presentatie 
over het opnemen zonder bed project op de dagbehandeling. Dit houdt in dat 
klinische patiënten op de dagbehandeling worden opgenomen en na de OK naar de 
klinische afdeling gaat. Dit om de bedden efficiënter te gebruiken. Ze gebruiken 
hierbij een zelf ontwikkelde MAP in HIX waarin je de patiënt kan volgen van opname 
>wachtkamer> bed> OK. 
 Hierna krijgen we een rondleiding over hun mooie ruime afdeling 
 
Rondvraag: 
Er zijn geen vragen in de rondvraag 
 
Datum volgend regio overleg: 
Maandag 20 april 2020 12.00 – 15.00 uur  
Ik zoek nog kandidaten voor een gast ziekenhuis 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
             

   
 
     
 
 


