
 
 

Datum 10 april 2017 regiosamenkomst 
Locatie Ikazia ziekenhuis te Rotterdam 
Aanwezig: 31 deelnemers uit verschillende ziekenhuizen uit onze regio 
 
Notulen 
 
Welkom:  
Corrie Zabel heet iedereen welkom in het Ikazia ziekenhuis te Rotterdam. 
Ingrid Nadorp meldt zich af ivm de drukte op haar afdeling. 
Hierdoor kon de presentatie over SIT geen doorgang vinden. 
Na overleg met elkaar schuiven we de presentatie door naar de volgende 
vergadering, maar zullen we de discussie hieromtrent toch gaan voeren 
 
Mededelingen vanuit het bestuur: 

- In november 2017 is het congres weer in Ede. De exacte datum is nog niet 
bekend, houdt hiervoor de site van de NVDK in de gaten. 
Het bestuur van de vereniging wil graag input voor een onderwerp en 
eventuele sprekers voor deze dag. Als er ideeen zijn, graag doorgeven aan 
het bestuur van de NVDK, kan uiteraard ook via de regiocoordinatoren. 

- Van 8 t/m 10 mei 2017 is het congres van het IAAS in Beijing te China 
Enkele vanuit het bestuur van de NVDK zullen hierbij aanwezig zijn. 

- Marja Brakxhoofde neemt afscheid van het bestuur van de NVDK en zal 
worden opgevolgd door Mandy van Denzel, daco dagbehandeling van het 
Maasstadziekenhuis te Rotterdam. 
 
 

Notulen van 10 oktober 2016: 
Werd goedgekeurd 
 
Vanuit het Ikazia ziekenhuis werd ons een lunch aangeboden. 
 
Presentatie: implementatie HiX op Dagbehandeling: 
Joelle en Simone namen ons mee in hun presentatie over HiX en de voorbereidingen 
die nodig zijn om het personeel hierin mee te nemen. 
Vooraf deden zij onderzoek op hun afdeling op welke manier medewerkers het 
makkelijks de nieuwe werkwijze kunnen aanleren. Zij hielden een betoog over 
verschillende leerstijlen, zoals voor bv de doeners, denkers, onderzoekers etc. 
Door het betrekken van medewerkers hopen en verwachten zij dat het hele proces 
meer gaat leven. 



Het was een boeiende presentatie en wat opviel was de zorgvuldigheid waarin zij 
collega’s meenemen in het aankomend proces. 
Ben je geinteresseerd in hun presentatie?  Neem dan contact met hen op via 
Simone Herweijer of Joelle van Gent. 
s.herweijer@ikazia.nl 
j.van.gent@ikazia.nl 
 
Rondleiding: 
Na deze presentatie kregen we in 4 groepen een rondleiding over de afdeling 
dagbehandeling/kort verblijf. Het is altijd leuk om bij elkaar in de keuken te mogen 
kijken   
 
Discussie SIT: 
Zoals eerder benoemd kon de presentatie van Ingrid over SIT geen doorgang 
vinden.Er volgde een boeiende discussie in 3 groepen waarin de voor- en nadelen 
van het thema behandeld werden.  
Gevraagd werd of dit thema ook terug kan komen op het congres in november.  
Dit zal ik doorspelen naar het bestuur. 
 
Rondvraag: 
Geen directe vragen 
 
Eerst volgende regio-vergadering: 
9 oktober 2017 
Locatie: nog niet bekend, wordt vervolgd. 
 
Nogmaals dank ik de beide dames van het Ikazia ziekenhuis voor de gastvrije 
ontvangst en de heerlijke lunch. 
 
Groeten. 
Corrie Zabel 
(regio-coordinator) 
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