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Het bestuur 
 

Bestuursleden  
 
Shanti Brandon, (afgetreden per 31 december 2021) 

Arno Karstens (voorzitter) 

Nettie Lensink 

Janita Minderhoud 

Brenda Ott 

Tony Poot 

Herman Wisselink (penningmeester) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(v.l.n.r.; Nettie, Herman, Janita, Arno, Brenda) 

 

Bestuursondersteuning door Gitta Junius van GJ Office Support. 

 

Speerpunten 
 
Het bestuur benoemde de volgende speerpunten voor 2021: 

• Handreiking zorg voor kwetsbare ouderen van Beter Oud; bijdrage aan landelijke 

implementatie onder regie van Ineen. 

• ACP; uitvoering stimuleren en universiteiten stimuleren om onderzoek te doen. 
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Activiteiten bestuursleden 2021 
 

Faciliterend 
 
• De Laego Visie 2021 – 2025 is tijdens de ALV op 21 januari 2021 definitief vastgesteld en 

verspreid onder onze samenwerkingspartners. De visie is ook onderwerp van gesprek 

geweest tijdens een bijeenkomst van een groot deel van de intervisiegroepen. 

• Laego heeft in 2021 twee nieuwsbrieven verstuurd; in januari en november.  

• Dit jaar is de Laego Academy veranderd van opzet. Het blijft een besloten ruimte waarin 

leden onderwijsmaterialen delen in de vorm van presentaties, teksten, foto’s, quizzen, 

links en folders. Nieuw is dat alle leden materialen zelf kunnen halen en brengen, zonder 

tussenkomst vanuit de organisatie. De regel ‘voor wat hoort wat’ is van toepassing; iets 

eruit halen staat synoniem aan iets terugzetten. Zo blijft de bibliotheek up-to-date. 

• In januari heeft het bestuur besloten dat leden die de kaderopleiding volgen worden 

vrijgesteld van contributieverplichtingen gedurende de jaren waarin de opleiding wordt 

gevolgd.  

• In juni heeft het bestuur besloten dat leden bij aanmelding vóór 1 juli 100 euro 

contributie betalen tot het eind van het jaar. Leden die zich na 1 juli aanmelden zijn 

gratis lid tot het eind van het jaar. 

• In juli 2021 is de WBTR van kracht geworden en het bestuur heeft er dit jaar hard aan 

gewerkt om aan deze wet te voldoen.  

• Het bestuur heeft twee verzoeken ontvangen van het CHBB om aanvragen tot opname in 

het register te beoordelen. Beide keren heeft het bestuur een negatief advies gegeven.  

• Laego heeft diverse keren bemiddeld in verzoeken van universiteiten, NHG en andere 

partijen om input vanuit de expertgroep ouderengeneeskunde. Verzoeken zijn opgepakt 

door bestuursleden of uitgezet bij specifieke leden, ook zijn er diverse oproepen 

geplaatst op Haweb.  

 

Adviserend en ondersteunend 
 
• Herman Wisselink nam begin 2021 deel aan de werkgroep Handreiking zorg voor 

kwetsbare ouderen. Deze werkgroep denkt vooral na over landelijk gebruik van deze 

richtlijn. Later in het jaar is Herman Annet Wind opgevolgd binnen de kartrekkersgroep 

van het implementatie traject van de Handreiking.  

In het kader daarvan is een nieuwe indicatorenset gemaakt voor de ouderenzorg, welke 

door het Laego-bestuur is goedgekeurd.  

• Het bestuur heeft een intentieverklaring voor samenwerking met Vilans voor het project 

PROM’s ondertekend waarmee wordt gesteld dat Laego de beweging en het project 

ondersteunt en dat Laego mee wil denken, en een bijdrage en inspanning wil leveren, 

om (bij positieve ervaringen) de in gang gezette beweging in het project verder te 

https://www.laego.nl/wp-content/uploads/2021/03/Laego-visie-2021-2026-def.pdf
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brengen. Met als doel te borgen en op te schalen door deel te nemen aan de expert- en 

opschalingsgroep.  

• Op 25 maart hadden enkele bestuursleden een vergadering met Het Zorginstituut over 
kwetsbare ouderen met complexe zorgsituatie. Het Zorginstituut vroeg advies over een 
door hen opgestelde notitie over complexe ouderenzorg. De Handreiking kwetsbare 
ouderen thuis is hierbij als leidraad gebruikt. Het Laego bestuur adviseerde over 
reguliere en overstijgende zorg elementen en welke delen onder de 
verantwoordelijkheid van de huisarts en SO horen. Deze notitie zal een basis vormen 
voor de ouderenzorg in de toekomst en de vertaling van de financiering volgens de 
Zorgverzekeringswet. 

• Het Laego bestuur heeft bijgedragen aan het opstellen van het profiel voor POH-

ouderenzorg. Deze bijdrage was met name inhoudelijk aan de functie en competenties. 

• Shanti is uitgenodigd om aan te schuiven aan de tekentafel met de groep die het profiel 

heeft geplaatst om opnieuw te bekijken hoe dit kan worden ingepast bij alles wat er al 

bestaat.  

• Nettie neemt deel aan een werkgroep van Verenso, samen andere specialisten 
ouderengeneeskunde en vertegenwoordigers van de grote zorgverzekeraars, doel is het 
delen van best-practices over werken in de eerste lijn.  
 

Profilerend 
 
• Arno heeft begin 2021 een gesprek gehad met het Zorginstituut over het voeren van 

regie en multidisciplinair overleg.   

• Arno heeft namens Laego een reactie gestuurd op de notitie Thuiswonende Ouderen 

met Complexe Kwetsbaarheid. 

• Arno heeft in het voorjaar deelgenomen aan een online sessie van het NHG om 

onderwerpen te kiezen waar onderzoek naar gedaan zal worden omtrent Corona. 

• Brenda was in 2021 contactpersoon van BeterOud. 

• Brenda deed mee aan een campagne voor Stichting de Mond Niet Vergeten (financiering 

door VWS) (https://demondnietvergeten.nl/info/ik-kijk-sneller-in-iemands-koelkast-dan-

in-de-mond).  

• Nettie heeft een meegewerkt aan een artikel over GZSP in het magazine van de 

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).  

 

Netwerkend 
 
• Laego onderzoekt samen met Palhag de mogelijkheden om gezamenlijk een symposium 

te organiseren voor de achterban van beide organisaties. 

• Het bestuur heeft enkele leden benaderd i.v.m. een verzoek van het RIVM om bijdrage 

aan indicatoren mondgezondheid. 

• Op 1 oktober was er een sitevisit NZa, hierbij was Nettie aanwezig namens Laego. 

https://demondnietvergeten.nl/info/ik-kijk-sneller-in-iemands-koelkast-dan-in-de-mond
https://demondnietvergeten.nl/info/ik-kijk-sneller-in-iemands-koelkast-dan-in-de-mond
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• Op 28 september hebben Herman en Arno namens Laego een gesprek met de PFN 

(Patiënten Federatie Nederland). Laego en PFN streven een aantal gezamenlijke doelen 

na en gaan nu samen verder kijken hoe elkaar te kunnen versterken.  

 

Advance care planning en Brenda Ott als landelijk boegbeeld 
 
• 28 Januari was Brenda samen met Els van Wijngaarder spreker op de ‘heidag’ van de 

Regionale Toetsingscommissies Euthanasie bij het afscheid van Jacob Kohnstamm. 

• Op 20 mei gaf Brenda een workshop over ACP op het congres van V&VN en NVvPO. 

• Interview met Brenda voor ‘De jonge specialist’ over positieve gezondheid bij ouderen en 

ACP (https://dejongespecialist.nl/wp-content/uploads/2021/03/2021-djs01-magazine-

online-1.pdf - blz. 30) 

• 24 Juni sprak Brenda op een online webinar georganiseerd door Agora en IPH 

(https://www.iph.nl/kennisbank/welke-hulpvraag-heeft-iemand-in-de-palliatieve-fase).  

Kaderopleiding 
 
Dit jaar zijn er 14 nieuwe kaderartsen afgestudeerd. De kaderopleiding is nog steeds erg in 

trek bij huisartsen en SO’s. In 2022 gaat er weer minimaal een groep van start in maart. De 

opleiding heeft in het nieuwe curriculum gezamenlijke dagen met de kaderopleiding Beleid 

en Beheer. In 2022 wordt een proef gedaan met het afstemmen van de kaderopleiding en de 

landelijke differentiatie ouderengeneeskunde van de huisartsopleidingen. Verder zijn er 

speciale dagen die “sitevisit “worden genoemd waarbij een themabijeenkomst op locatie 

wordt gepland. Voorbeelden zijn: VWS, NZA en technologie in de ouderenzorg. 

Bijeenkomsten en vergaderingen 2021 
 

Donderdag 21 januari 2021 algemene ledenvergadering digitaal 

Maandag 8 maart 2021  bestuursvergadering | digitaal 

Maandag 12 april 2021  bestuursvergadering | digitaal 

Donderdag 17 juni 2021 bestuursvergadering | digitaal 

Vrijdag, 25 juni 2021 regionale intervisiedag | hybride 

Maandag 20 september 2021  bestuursvergadering | digitaal 

Donderdag, 18 november 2021  bestuursvergadering | digitaal 

Zaterdag, 18 december 2021  bestuursdag | op locatie 

 

Regionale intervisiemiddag 25 juni 
 
I.v.m. met de COVID19-pandemie kon de Laego Tweedaagse begin 2021 niet doorgaan. Om 

toch tegemoet te komen aan de wens van leden en bestuur om elkaar te ontmoeten en 

kennis te delen heeft Laego een alternatief aangeboden. Het werd een regionale 

intervisiemiddag op 25 juni. De titel van het programma was: ‘Goed oud worden, je kunt er 

https://dejongespecialist.nl/wp-content/uploads/2021/03/2021-djs01-magazine-online-1.pdf
https://dejongespecialist.nl/wp-content/uploads/2021/03/2021-djs01-magazine-online-1.pdf
https://www.iph.nl/kennisbank/welke-hulpvraag-heeft-iemand-in-de-palliatieve-fase
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niet vroeg genoeg mee beginnen! Geef zelf het goede voorbeeld.’ De middag werd 

georganiseerd door het Laego Bestuur.  

 

De vorm van de bijeenkomst was hybride; de leden kwamen op verschillende locaties in de 

regio bij elkaar. Op een paar vaste momenten gingen alle groepen online voor een 

gezamenlijk programma rondom de gastspreker David van Bodegom, de schrijver van het 

boek ‘Oud worden in de praktijk’. Hij hield een pleidooi voor bewustwording van hoe de 

omgeving ongezonde gewoonten stimuleert en hij gaf tools voor aanpassingen naar een 

meer gezondheid-stimulerende omgeving. Hierna gingen alle groepen in de regio aan de slag 

om een presentatie te maken over hoe kaderartsen ouderengeneeskunde zich goed 

voorbereiden op de oude dag en hiermee een voorbeeld kunnen zijn voor anderen. Deze 

presentaties werden vervolgens weer online landelijk gedeeld.  

 

Die middag zijn er 14 regionale groepen met in totaal een kleine 100 kaderartsen 

aangesloten.  

 

Vanwege de coronamaatregelen eind 2021 en begin 2022 is ervoor gekozen om de 

tweedaagse in 2022 te laten plaatsvinden in het voorjaar, op maandag 9 mei en dinsdag 10 

mei. Het plan is om ook in de jaren erna dit evenement te organiseren in het voorjaar, en zo 

minimaal risico te lopen op annulering i.v.m. corona-maatregelen. Voor 2023 is een optie 

genomen op 20 en 21 april.  

 

Algemene ledenvergadering (besloten) 
 
Datum: 21 januari 2021 digitaal 

Agenda:  

1. Mededelingen bestuur 

2. Notulen ALV 2020 

3. Financieel verslag 

4. Jaarverslag 2020 

5. Laego Visie 

6. Kaderopleiding 

7. Laego Academy 

8. Alternatief voor de Laego tweedaagse 2021 en Laego tweedaagse 2022 

9. Informatieverstrekking 

10. POH-profiel 

11. Meer doen met indicatoren? 

12. Laego lidmaatschap verbonden aan CHBB-/Verenso-registratie  

13. Rondvraag. 

 

Leidse Ouderengeneeskunde Dagen 2021/2022 
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Laego (Selma Jonkers) heeft meegewerkt aan de Leidse Ouderengeneeskunde Dagen. Op 16 

september 2021 was de 1e dag, deze was vanwege COVID online. Op 17 maart 2022 zal de 2e 

dag van de LOD plaatvinden waar Brenda spreker zal zijn. 

 

Bestuurlijk overleg met NHG, LHV, InEen en Verenso 
 
• Op 15 maart was er een overleg met LHV over de positie van de POH Ouderen. 

• Arno en Nettie hebben in het voorjaar overleg gehad met Verenso en o.a. gesproken 

over de rol van de kaderarts 1e lijn binnen Verenso. 

• In juni hebben Herman, Tony, Shanti en Arno bestuurlijk overleg gehad met NHG, LHV en 

Ineen om tot gezamenlijk standpunt te komen over ouderenzorg. In februari zal een 

vervolggesprek gepland worden. 

 

 

 

Jaarverslag door Gitta Junius in opdracht van bestuur Laego 


