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Jaarverslag bestuur Laego 2020 

 

 

 

 

 

Bestuursleden:  

Shanti Brandon 

Jacqueline de Groot, afgetreden per 1 september 2020 

Arno Karstens (voorzitter) 

Nettie Lensink 

Janita Minderhoud 

Brenda Ott 

Tony Poot 

Annet Wind, afgetreden per januari 2020 

Herman Wisselink (penningmeester) 

 

Activiteiten bestuursleden 2020 

 

Faciliterend 

• Annet Wind is afgetreden als bestuurslid tijdens de tweedaagse in januari 2020. 

Jacqueline de Groot is per september 2020 afgetreden als bestuurslid wegens een 

nieuwe bestuursfunctie bij Verenso.  

Het bestuur heeft besloten om vooralsnog geen nieuw bestuurslid aan te trekken. 

• Bestuur heeft Gitta Junius aangesteld voor secretariële bestuursondersteuning per 

september 2020. 

• Er is een flyer voor werving van nieuwe leden ontwikkeld en uitgereikt. 

• Het bestuur heeft veel gesproken over het aanbieden van alternatieve opleidings- en 

netwerkmogelijkheden i.v.m. het annuleren van de tweedaagse begin 2021. 

• Vraag en aanbod Laego Academy heeft de voortdurende aandacht gehad van Shanti. 
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Adviserend en ondersteunend 

• Verschillende bestuursleden hebben, op verzoek van Marthy Lucas, via Haweb input 

gegeven voor het rapport over “verzorgingshuizen moeten terugkomen”.  

• In maart heeft Laego op verzoek van NHG een oproep geplaatst op Haweb om in welke 

richtlijn/standaard een aanvulling over kwetsbare ouderen kan worden toegevoegd.  

• Shanti en Brenda hebben op verzoek van NVvPO commentaar gegeven op een 

aanbeveling die zij hadden geschreven t.b.v. zorgverzekeraars. Vervolgens hebben zij op 

verzoek ook met het nieuwe competentieprofiel POH meegelezen en hier input over 

gegeven.  

• Bestuursleden hebben op Haweb levendige discussies  opgeroepen/gevoerd en 

informatie uitgewisseld met de achterban over wat COVID-19 betekent voor de 

ouderenzorg. Op regionaal niveau is veel opgepakt, vooral rondom opvang patiënten. 

• Het bestuur heeft op verzoek het CHBB geadviseerd over het al dan niet opnemen in het 

register van een huisarts op basis van diens CV en motivatie.   

• Afstudeersymposium op 4 december 2020 had als onderwerp: “Kaderarts pak je 

podium”. 

• Namens Laego en het NHG heeft Herman meegedacht met werkgroep Toegang tot de 

GRZ zonder voorafgaande opname in het ziekenhuis.  

• Op uitnodiging heeft Herman een bijdrage geleverd aan de werkgroep zorginhoudelijke 

indicatoren van Ineen. Ook de indicatoren voor de ouderenzorg zijn door deze 

werkgroep vastgesteld. 

• Ook dit jaar heeft Margot Tuyp namens Laego meegedaan met de Stuurgroep 

Ondervoeding. 

• Brenda heeft namens de Laego in de klankbordgroep gezeten van het behandeladvies 

post-covid-19 revalidatie: https://www.verenso.nl/nieuws/publicatie-behandeladvies-

post-covid-19-module-ambulante-geriatrische-revalidatie 

 

Profilerend 

• N.a.v. een oproep vanuit VWS om een heldere duidelijke visie waar VWS niet omheen 

kan is begin 2020 is de eerste versie van de Laego Visie gereed gekomen, met dank aan 

Tony Poot en Annet Wind. Dit document is besproken in het bestuur en van feedback 

voorzien. Daarna is ze voorgelegd aan een klankbordgroep vanuit de leden die zich 

hiervoor hadden aangemeld tijdens de ALV 2020. De feedback vanuit deze groep was 

minimaal en om deze reden is het document in het najaar toegestuurd aan 

contactpersonen van intervisiegroepen met het verzoek om feedback te geven.  

• Laego krijgt een vermelding als expert op Artsportaal, een onafhankelijke website met 

een verzameling van richtlijnen en informatiebronnen, samengesteld door huisartsen en 

webbouwers met input van experts. 

 

  

https://www.verenso.nl/nieuws/publicatie-behandeladvies-post-covid-19-module-ambulante-geriatrische-revalidatie
https://www.verenso.nl/nieuws/publicatie-behandeladvies-post-covid-19-module-ambulante-geriatrische-revalidatie


 
blz. 3 

 

Netwerkend 

• Jacqueline heeft begin 2020 overleg gehad met Ruth Pel (Vilans) en Judith Wilmer 

(NVKG), die graag een presentatie geven op tweedaagse over PROM’s. Jacqueline bracht 

ze in contact met organisatie tweedaagse. 

• Bestuur heeft op verzoek van Aging Academy een vacature voor een kaderarts gedeeld 

op Haweb, hierbij is specifiek vermeld dat dit buiten Laego om ging. 

• Shanti heeft zich opgegeven voor en wordt op de hoogte gehouden over ZonMw, meer 

aandacht ouderen in het ziekenhuis. 

• Nettie is uitgenodigd voor een Menzis-werkgroep over integrale ouderenzorg. 

 

Advance care planning en Brenda als landelijk boegbeeld 

• Brenda neemt deel aan een landelijke ‘visiegroep IC-beslissingen’. 

• Op 29 maart werd Brenda geïnterviewd voor programma Buitenhof, onderwerp: “Steeds 

meer ouderen besluiten dat ze niet naar de IC willen. Hoe krijgen ze dan de juiste zorg”. 

• https://www.youtube.com/watch?v=2oVbYgZ8oxA 

• Brenda heeft meegewerkt aan de Leidraad voor proactieve zorgplanning naar aanleiding 

van de covid-19 pandemie: https://palliaweb.nl/publicaties/leidraad-proactieve-

zorgplanning-(1). 

• Op 25 november heeft Brenda gesproken op de online conferentie: 

https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/. Brenda sprak in een sessie over 

‘voorbereiden op het levenseinde’. 

• Eind november interview voor nieuwsbrief BeterOud: 

https://www.beteroud.nl/nieuws/duidelijke-levenswensen-geven-regie-rust 

 

Bijeenkomsten en vergaderingen 2020 

Woensdag 15 januari 2020  –  bestuursvergadering op locatie 

Vrijdag 17 januari 2020 –  algemene ledenvergadering op locatie 

Dinsdag 10 maart 2020  –  bestuursvergadering telefonisch 

Dinsdag 21 april 2020  –  bestuursvergadering telefonisch 

Donderdag 25 juni 2020 –  bestuursvergadering digitaal 

Maandag 10 augustus 2020  –  ingelast overleg inzake tweedaagse digitaal 

Dinsdag 22 september 2020  –  bestuursvergadering digitaal 

Zaterdag 14 november 2020  –  bestuursvergadering/bestuursdag digitaal 

Woensdag 9 december 2020  –  bestuursvergadering digitaal 

 

Laego tweedaagse 2020 

Titel: ‘Wijsheden uit het Oosten’, georganiseerd door regio Oost-Nederland  

‘Twente-Drenthe’.  

Datum:  16 en 17 januari 2020, locatie Woudschoten 

Doel: Congres en netwerkbijeenkomst Laego leden 

De reacties vanuit de leden over deze dagen waren positief. 

https://www.youtube.com/watch?v=2oVbYgZ8oxA
https://palliaweb.nl/publicaties/leidraad-proactieve-zorgplanning-(1)
https://palliaweb.nl/publicaties/leidraad-proactieve-zorgplanning-(1)
https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/
https://www.beteroud.nl/nieuws/duidelijke-levenswensen-geven-regie-rust


 
blz. 4 

 

Tijdens deze jubileum tweedaagse werd ook aandacht gegeven aan Annet de Wind, die na 

10 jaar aftrad als bestuurslid. Zij ontving voor al haar inzet voor Laego, haar publicaties en 

haar waarde voor de ouderenzorg in Nederland de Ragnhild Vrijaldenhoven-Haitsma-prijs 

2020 uit handen van de vorige winnaar Marjolein van der Pol. Deze RVH-prijs wordt jaarlijks 

uitgereikt voor bijzondere inzet op het gebied van eerstelijns ouderengeneeskunde en 

landelijke zichtbaarheid. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RVH-prijswinnaars 2016/2020. Vlnr: Brenda Ott (2017), Frank Guldemond (2018),  

Annet Wind (2020), Marjolein van der Pol (2019), Shanti Brandon (2016) 

 

Tweedaagse voor 2021 was gepland op 21 en 22 januari 2021 en zou worden georganiseerd 

door Brabant en Limburg. Vanwege de corona-pandemie wordt de tweedaagse in 2021 

gecanceld. De tweedaagse voor 2022 vindt plaats op 13 en 14 januari 2022.  

 

Algemene ledenvergadering (besloten): 

Datum: 17 januari 2020 te Woudschoten 

Agenda: Notulen ALV 2019, Mededelingen bestuur, Terugkoppeling ledeninventarisatie, 

Kaderopleiding, Laego Academy, Plan van aanpak – programma langer thuis VWS, 

Jaarverslag, Jaarplan, Laego Visie – speerpunten, Financieel verslag, Uitreiking RvH prijs, 

Organisatie 2-daagse 2021, Afstudeerdagen, best practices.  
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Leidse Ouderengeneeskunde Dagen 2020 

Geannuleerd i.v.m. de corona-pandemie; nieuwe data zijn 16 en 17 september 2021. 

 

Bestuurlijk overleg met NHG, LHV, InEen en Verenso 

Verschillende overleggen die begin 2020 gepland stonden zijn i.v.m. de corona-pandemie tot 

nader order opgeschort. 

• Op 20 februari 2020 hadden Jacqueline en Arno bestuurlijk overleg met NHG. Dit ging 

over kennisdeling, de samenwerking en screeningsinstrumenten.  

• Arno heeft een gesprek gehad met Zorg Instituut Nederland en aangegeven dat Laego 

betrokken wil blijven.  

• Op 9 september hadden Arno en Shanti bestuurlijk met de LHV. Het was een goed 

gesprek over samenwerking huisarts en SO en vooral een verdiepende kennismaking. 

• Op 15 september 2020 zijn Tony en Arno geweest naar de bijeenkomst Kaderhuisarts 

2.0: de toekomst van de kaderhuisartsen en kaderopleidingen. Hierbij waren aanwezig 

coördinatoren van de NHG kaderopleidingen, vertegenwoordigers van besturen van 

expertgroepen, LHV, INEEN, IOH en CHBB. Het doel was discussie over de toekomst van 

de kaderopleidingen. 

• Arno en Herman hebben bestuurlijk overleg met Ineen gehad over het gebruik van 

indicatoren in de ouderenzorg. 

 

 

 

 

Jaarverslag door Gitta Junius in opdracht van bestuur Laego 

 

 

 

 


