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NIEUWSBRIEF  SO-GVA 
SO-functie in Toekomstperspectief 

Nummer 2 – 16 september 2021 

Beste deelnemers aan het SO-GVA programma, 
Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen bij het regionale vraagstuk over het specialisme 
Ouderengeneeskunde en de functie Specialist Ouderengeneeskunde in toekomstperspectief (verder SO-GVA) 
informeren over de activiteiten, de voortgang en de op stapel staande vervolgactiviteiten en ontwikkelingen 
voor de komende periode. Deze nieuwsbrief kan verder verspreid worden naar relaties en belangstellenden. 
 

Laatste fase van het programma op weg naar afronding eind 2021 
Ondanks alle hectiek en de drukke tijd als gevolg van de COVID-pandemie is er door veel betrokkenen hard 
gewerkt binnen de actielijnen van het programma. Met als inzet om de vastgestelde einddoelen samen te 
behalen. Er zijn al mooie eerste tussenresultaten geboekt. 
 
Het einde van het programma is bijna in zicht. In december 2021 hopen we samen met jullie het programma 
feestelijk en met – naar wij hopen - mooie resultaten af te kunnen sluiten. 
Waarmee we de eerste stappen naar de SO-functie in toekomstperspectief hebben gezet. 
Hierna schetsen wij in vogelvlucht de lopende ontwikkelingen op elk van de actielijnen. 
 

Stand van Zaken 

Anders Werken 

ANW 
Begin juli 2021 is het advies over ervaren werkdruk tijdens ANW opgeleverd. Om tot dit advies te komen, 
hebben collega’s meegewerkt aan interviews. Dit heeft geleid tot een eindrapportage met waardevolle 
uitkomsten voor vervolgbespreking. Jitse Schuurmans van Erasmus heeft in het regiehoudersoverleg van 14 
september 2021 een presentatie gegeven over de bevindingen en eerste uitkomsten. Verdere uitwerking 
hiervan volgt in samenspraak met de SO’s in gesprekken die gaan komen.  
 
Taakzuiverheid 
Onlangs is de uitnodiging voor 3 webinars over Taakzuiverheid naar de SO’s gestuurd en er zal een enquête 
wordt ingezet. Om zo alvast meer input te krijgen over het onderwerp taakzuiverheid en taakherschikking 
willen we de SO’s vragen om de enquête in te vullen. We hopen op een mooi resultaat met voldoende 
gespreksstof voor de webinars. Ook als je niet kan aansluiten bij de webinars, hopen we dat je alsnog de 
enquête kan invullen. Ter afsluiting van het traject wordt een beleidsadvies Taakzuiverheid geschreven waarin 
een SO-functiematrix wordt gemaakt en rond de SO-functie(familie) een SO-functieladder wordt opgesteld. De 
regiehouders hebben jullie input hard nodig bij dit belangrijke onderwerp! 
 
Ben je geïnteresseerd in dit onderwerp? 
Meld je dan aan voor de webinars die gepland staan op: 

• Maandag 4 oktober van 15.30 – 16.30 uur webinar 1 
• Maandag 1 november van 15.30 – 16.30 uur webinar 2 
• Maandag 29 november van 15.30 – 16.30 uur webinar 3 

 
Je kunt je aanmelden bij i.vanzijl@inovum.nl .Inge stuurt je een link naar het webinar waarvoor je je hebt 
aangemeld. Je hoeft je niet per se aan alle webinars deel te nemen, maar het mag natuurlijk wel! 
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Anders behandelen 

Integrale Medische Ouderen Zorg (IMOZ) 
De actielijn anders behandelen is de afgelopen periode in een stroomversnelling gekomen. 
Er is regionaal bestuurlijke steun uitgesproken voor het concept-convenant. Het zorgkantoor heeft besloten 
een pilot te financieren waarin het convenant in de praktijk getoetst kan worden, zodat we kunnen leren en 
aanpassen in tekst en randvoorwaarden voor we het regiobreed implementeren. Omdat het SO-GVA 
programma eind dit jaar afloopt, zal de pilot op eigen kracht verder gaan onder de naam IMOZ "integrale 
medische ouderenzorg". De pilot start in september/oktober, heeft een looptijd van 6-9 maanden met een 
tussenevaluatie in december en er zijn nu 4 gegadigden vanuit de particuliere kleine woonvormen om mee te 
doen. De informatieve kick-off bijeenkomst hebben we gehad, nu volgen de eerste gesprekken met checklist 
randvoorwaarden per locatie en de go/no go bijeenkomst met draaiboek per locatie is begin oktober. Het 
(eind)doel: samenwerking tussen HA en SO rondom kwetsbare ouderen met complexe zorgvraag door middel 
van het "stepped care" model, ten behoeve van goede kwaliteit en kwantiteit van medische zorg, ongeacht de 
verblijfsplaats of financiering van de patiënt. Daarnaast ook het verlichten van het capaciteitsprobleem van SO 
en HA door complementair samen te werken. Onze stip aan de horizon is dat de particuliere woonvormen de 
eerste stap zijn en als we dat na de pilot onder de knie hebben, we ook gaan onderzoeken hoe we thuis en in 
het verpleeghuis op vergelijkbare wijze samen kunnen gaan werken. 
Vanuit het SO-GVA programma wordt als laatste stap in de overdracht naar IMOZ nog een beleidsadvies met 
betrekking tot IMOZ aan achterban en bestuurders uitgebracht. 
 

Anders Opleiden 

Gezamenlijke opleidingsgroep Inovum/HilverZorg 
Door de geaccrediteerde opleiders en de managers van de expertise- en behandelcentra van Inovum en 
HilverZorg is de laatste hand gelegd aan de benodigde plannen om een gezamenlijke (gecombineerde) 
opleidingsgroep te starten. Er zijn al 2 AIOS gestart, die van deze gecombineerde opleidingsgroep gebruik gaan 
maken. Binnenkort zullen de beide bestuurders de overeenkomst ondertekenen. We houden jullie op de 
hoogte. Bij beide organisaties is de SO-opleidingserkenning (RGS herregistratie) toegekend. Het wachten is nog 
op de formele bevestiging van de gecombineerde groep maar alle stoplichten staan daarvoor op groen. 
 
GOP-GVA 
Het SO-GVA programma heeft als hoofdopgave een structurele bijdrage te leveren aan duurzame medische 
zorg voor kwetsbare ouderen. In dat licht is er binnen het SO-GVA programma ook aandacht voor de verdere 
ontwikkeling van samenwerking binnen de SO-functiefamilie om zo de SO-functie duurzaam te versterken. 
Mede daarom is er een verkenning uitgevoerd naar het gezamenlijk opleiden van de GZ-psychologen in de 
regio (GOP-GVA). De verkenningsrapportage heeft de kansen en mogelijkheden laten zien voor een 
doorontwikkeling van de instellingsspecifieke opleidingsaanpak naar een gecombineerde en meer regionale 
benaderingswijze. De teamleden van de Actielijn Anders Opleiden hebben vanuit SO-perspectief naar deze 
verkenning gekeken en enkele (voorlopige) conclusies en aanbevelingen gedaan in de vorm van een 
beleidsadvies. Welke binnenkort zal worden gedeeld. 
 
Gezamenlijke scholing 
Het regionale webinar/leermodule “introductie in de diensten” is in ontwikkeling. Ook de planning wordt 
voorbereid om in het 4e kwartaal de uitvoering handen en voeten te gaan geven. 

 

Anders Onderzoeken 

De verkenning naar lopende onderzoeken in de regio en onderzoekers werkzaam in de regio is afgerond. Er 
wordt nu gewerkt aan een lijst met beleidsthema’s die zich lenen voor onderzoek met daaraan gekoppeld de 
mogelijkheden voor het verkrijgen van financiering van het onderzoek. 
 
Vooruitlopend op een eventuele SO (sub)commissie Onderzoek als onderdeel van de commissie SO-GVA in de 
regio GVA wordt gezocht naar extra actieteamleden. Ben jij geïnteresseerd in het uitvoeren van onderzoek? 
Meld je dan aan bij regiehouder Janine van Kooten! 
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Anders positioneren 

Regionale Zorgvisie in de regio Gooi, Vechtstreek en Almere 
Naar aanleiding van de input van de SO’s in de regio is er een breed gedragen reactie verstuurd op de 
voorgenomen ambities van de bestuurders, geformuleerd in Regionale Zorgvisie. Waarin op hoofdlijnen een 
aantal aanvullingen en aandachtspunten zijn meegegeven. De bestuurders van het Bestuurlijk Netwerk Overleg 
(BNO) hebben hun dank en waardering uitgesproken over de mooie en zorgvuldige reactie en hebben de input 
meegenomen in de verdere uitwerking. Ook doen ze de oproep om te blijven meedenken, kritische vragen te 
stellen en samen beleid en de implementatie vorm te geven. 
 
Artikel Morgens 
Morgens is gevraagd een artikel (publicatie) te schrijven over de tussenresultaten van het programma SO-GVA. 
Daarnaast werkt Morgens mee aan de verdere uitwerking van de commissie SO-GVA, als blijvend adviesorgaan 
van SO’s voor de bestuurders en andere stakeholders (bijvoorbeeld MSB Tergooi, Rhogo) in de regio. Morgens 
zal bijeenkomsten gaan organiseren om het draagvlak en verdere invulling voor de commissie SO-GVA te 
verkennen. 
De eerste bijeenkomst wordt gepland op 7 oktober van 15.00 – 19.00 uur. Jullie zijn van harte welkom om 
onder het genot van een pizza mee te denken en te praten. 
Aanmelden kan bij Inge van Zijl: i.vanzijl@inovum.nl 
 

Anders Dokteren 

Het onderzoek over impact van de COVID-19-pandemie op het gebruik van ICT in werk en beroepspraktijk van 
de SO is afgerond in de vorm van een artikel. 
 
HoloLens 
Met medefinanciering van het Mr. Roelsefonds kon de pilot van 2 cases met het gebruik van de HoloLens 
worden uitgevoerd. De cases zijn: 
(1) binnen één organisatie maar locatie-overstijgend belt verzorgende naar verpleegkundige. 
(2) organisatie-overstijgend in ANW-diensten belt de Basisarts naar de SO. 
Velicus (de externe begeleider) heeft de eindrapportages opgeleverd, waarmee ook de verantwoording voor 
het Mr. Roelsefonds afgewikkeld kon worden. 
Het afrondende beleidsadvies en het opstellen van een businesscase zijn in voorbereiding. 
 

Datum slotbijeenkomst 
Hou je agenda vast vrij: op 2 december 2021 van 16.00 – 20.00 uur hopen we met een gepast feestje het 
programma SO-GVA af te sluiten. 
 

Het Programmakernteam 
Vlak voor de zomer heeft Noeska Meijer ons programmakernteam verlaten om een nieuwe uitdaging aan te 
gaan als teamleider bij Evean. We wensen haar veel succes bij haar nieuwe baan en bedanken haar voor al haar 
inzet. Het huidige programmakernteam bestaat uit de volgende drie deelnemers: 
 

 

Jan Hendriks is de programmamanager binnen het kernteam en aanspreekpunt 

voor een vijftal actielijnen.  

Eveline van Opstal is SO bij Vivium, medisch programmamanager en voorzitter van het 

kernteam en de SO-regiegroep en ook aanspreekpunt voor de actielijn Anders Positioneren 
 

 
Inge van Zijl is programma-ondersteuner.  

Inge is werkzaam bij Inovum en ondersteunt het 
programmakernteam met praktische zaken. 

 

 

 
Contact gegevens van het programmakernteam staan onderaan de nieuwsbrief. 
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Mariët de Zwaan is bestuurder bij Inovum en is als penvoerder van het 

programma SO-GVA samen met het programmakernteam verantwoordelijk voor de 
coördinatie en uitvoering van het projectenprogramma SO-GVA. 

 
Regiehouders en actieteamleden:  
Anders Werken 

• Jennifer Harmer & Wendy Langerak over Taakzuiverheid 
• Bregje Smit met betrekking tot het ANW-onderzoek van Erasmus 

 
Anders Behandelen 

• Eveline Cours & Ellen van Ginkel over Integrale Medische Ouderenzorg (IMOZ) 
 

Anders Opleiden 
• Louis Hahn, Juliette Duinstee & Stijn Sicking: gezamenlijk opleiden Inovum/HilverZorg 
• Renée van Leeuwen & Sacha Deetman: gezamenlijke bij- en nascholing 
• (Diane Angenent-Stein, Astrid Beckers) 

 
Anders Onderzoeken 

• Janine van Kooten & Ewout Smit over Onderzoek in de regio GVA 
 

Anders Positioneren 
• Eveline van Opstal en de regiehouders 

 
Anders Dokteren 

• Ellen Vreeburg 
 

Durf te vragen 
Deze nieuwsbrief kan mogelijk vragen oproepen of aanleiding geven tot reacties die van belang kunnen zijn om 
de aanpak en/of inhoud van het projectenprogramma SO-GVA verder te verbeteren. Wij nodigen jullie daarom 
van harte uit om je vragen met ons te delen en/of ideeën en suggesties in te doen om het programma samen 
tot een goed eind te brengen.  
 
Het programmakernteam SO-GVA kun je rechtstreeks bereiken via: Jan Hendriks (jhm.hendriks@ascie.nl / 
+31628848785), Eveline van Opstal (e.vanopstal@vivium.nl/06-18307536) of Inge van Zijl (i.vanzijl@inovum.nl 
/ +31355888402). 
 
 

Hartelijke groet, 
Mariet de Zwaan, Eveline van Opstal, Inge van Zijl en Jan Hendriks. 
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