
Notulen plenaire vergadering Facultaire Studentenraad
AMC, 18-01-2021

Aanwezige
raadsleden

Sarah Lutterman, Sonja Yona, Pien van Putten, Tycho De Greve, Parsa Alibakshi, Sophie Noordzij,
Onno Smeulders, Wouter Meijer, Eline Alofs, Evrim Hotamis

Afwezig

Gast

Notulist Özgü Varan

Agenda
1. Opening Om 18:45 uur

2. 5 min Puntje persoonlijk Update

3. 2 min Post in/uit en afspraken Informerend

4. 5 min Notulen en actielijst Vaststellen/Update

5. 5 min Updates Update

6. 1 min Mededelingen Informerend

7. 1 min Vaststellen agenda Vaststellen

8. 10 min OTgen-SR agenda vaststellen Vaststellen

9. 10 min OTmi-SR agenda vaststellen Vaststellen

10. 15 min Wachttijd Beeldvormend

11. 5 min Pauze

12. 15 min Kliniek in de bachelor Oordeelsvormend

13. 5 min Pauze

14. 15 min Kiesdistrict MI Oordeelsvormend

15. 1 min WVTTK Informerend

16. 5 min Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR Informerend

17. 3 min Rondvraag Informerend

18. 5 min Evaluatie PV Informerend

19. 1 min Nieuwe agendapunten Informerend

20. 1 min Nieuwe actielijst Informerend

21. Einde vergadering Om 20.40 uur
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1. Opening
Sarah opent de vergadering om 18:45 uur.

2. Puntje persoonlijk
De raadsleden hebben een persoonlijke update gegeven.

3. Post in/uit en afspraken
- We hebben van de Raad van Bestuur (RvB) een brief inzake het jaarplan incl. begroting van

2021 ontvangen.
- We hebben de adviesbrief omtrent de nominaalregeling naar het Opleidingsteam

Geneeskunde (OTgen) verstuurd.

4. Notulen en actielijst
1. Gedaan
2. Lopend
3. Niet

gedaan
4. Lopend
5. Gedaan

Sarah 1. Concept doorgeefluik tijdens OTgen-SR.
2. Taskforce zichtbaarheid.
3. Informeel met Saskia Peerdeman bespreken wat

streefdatum van nieuwe wachttijd is.
4. Met Sophie en Evrim SR-rekening regelen.
5. Opstellen document met definitieve regels omtrent

deelname fysieke PV.
Sonja

1. Gedaan
2. Gedaan

Pien 1. Adviesbrief omtrent nominaalregeling versturen naar
OTgen.

2. Met Evrim voor- en nadelen MI als kiesgroep opstellen.
1. Lopend Tycho 1. PR-plan tracking.

2. Taskforce zichtbaarheid.
1. Lopend Parsa 1. Taskforce zichtbaarheid.

1. Lopend Sophie 1. Met Evrim en Sarah SR-rekening regelen.

Onno

Wouter

Eline

1. Lopend
2. Gedaan

Evrim 1. Met Sophie en Sarah SR-rekening regelen.
2. Met Pien voor- en nadelen MI als kiesgroep opstellen.

DB

Iedereen
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De notulen van 04-01-2021 zijn besproken en vastgesteld.

5. Updates
- Evrim en Pien zijn op 15 januari aanwezig geweest bij het tweede input overleg over de

nieuwe OER van de master Epicurius.
- Wouter heeft op 12 januari de evaluatie BAM1.2 op 12/1/2021 bijgewoond. 35/40

studenten vulde de enquête in. Studenten waren zeer tevreden en het vak scoorde beter dan
vorig jaar. Het was een uitdagend vak met best een hoge werkdruk. Het was wel zeer
leerzaam, met een goede opbouw (programmeren begon makkelijk en werd steeds
ingewikkelder). Er was soms beperkte begeleiding tijdens de practica, doordat studenten in
breakout rooms zaten en dus lastig een vraag konden stellen aan een docent. Een groot deel
van dit vak kan online blijven volgend jaar indien gewenst (minder reistijd!), maar de
practica kunnen beter fysiek (door de gebrekkige begeleiding in de breakout rooms). De stap
van 1.1 naar 1.2 was best groot, maar dit is niet per se slecht. Studenten willen ook graag de
antwoorden op de practica, maar de docenten vinden dit een slecht idee (ze denken dat
hierdoor studenten de practica minder serieus zullen maken, en omdat er vele uitwerkingen
zijn en is er niet altijd een antwoord). Hier was een levendige discussie over. Een mogelijk
oplossing is een peer review systeem voor je code.

- Pien was op dinsdag 13 januari bij de evaluatie van het mastervak MAM03. Er waren maar
11 van de 31 mensen die de enquête hadden ingevuld, dus de data is niet al te betrouwbaar.
Over het algemeen waren de studenten wel erg enthousiast over het vak, alleen alles online
was erg vervelend. Dit kon natuurlijk niet anders, dus zal ook verder niks gedaan mee
worden. De coördinatoren gaan kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de enquête vaker
wordt ingevuld, want nu wordt het max door 50% ingevuld, meestal minder.

- Op donderdag 14 januari waren Pien, Wouter en Parsa bij  het maandelijkse overleg met de
Opleidingscommissie (OC) Medische Informatiekunde (MI). We hebben het gehad over de
tentaminering in Corona tijd en wij liggen op 1 lijn. Er is afgesproken dat Pien eerst
informeel met Monique Jaspers gaat overleggen en mocht dat niet goed uitpakken, dan wil
de OC ook wel een formeel advies uitbrengen. Verder hebben wij het over de Onderwijs- en
Examenreglemet (OER) gehad en Danielle Sent wees ons erop dat er even goed gekeken
moet worden naar de ingangseisen voor de bachelorstage. Dit zal volgend jaar voor het eerst
in MI-X gebeuren en wij moeten dus kijken of de studenten meer speling krijgen dan
normaal, omdat de eisen anders misschien wel erg streng zijn. Als laatste vertelde Danielle
ons nog dat binnenkort er gesproken gaat worden over hybride onderwijs en avondcolleges.
Wij hoeven hier nu nog niks mee, maar wel in de gaten houden dat dit gaat komen.

6. Mededelingen
- Wouter verzoekt de leden van de commissie bachelor komende week naar het

enquêteverslag te kijken, opdat hij kan starten met het schrijven van de de aanbevelingen.
- Sophie:

- Verzoekt iedereen ruim van te voren te controleren of de Teams link voor de digitale
vergadering ook daadwerkelijk in de agenda staat en niet alleen als afspraak in
Outlook. Het gaat wel eens fout met doorsturen, waardoor je de vergadering kan
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missen. Ze benadrukt iedereen om de afsprakenoverzicht te bekijken en te
controleren of die afspraken ook in de digitale agenda staan.

- Als raadsleden iets willen declareren, is er een declaratieformulier op de Drive te
vinden. Ze verzoekt iedereen deze A.U.B. in te vullen met de desbetreffende bonnen
en/of facturen (liever geen screenshots of bankafschriften). Als het niet anders kan,
kan het niet anders, maar als de financiën door een derde partij gecontroleerd
worden, zijn facturen noodzakelijk.

7. Vaststellen agenda
De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

8. OTgen-SR agenda vaststellen
Dinsdag 26 januari  hebben we van 17.00-17.30 uur de vergadering tussen het

Opleidingsteam Geneeskunde (OTgen) en de Studentenraad (SR). Vandaag gaan we de

agenda vaststellen.

Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft woensdag een afspraak met Saskia Peerdeman. Ze gaan dan

overleggen of het OTgen eventueel punten heeft om te bespreken. Indien het doorgaat, zal

Sarah de agenda en notulen naar het OTgen versturen.

9. OTmi-SR agenda vaststellen
Woensdag 27 januari hebben we van 14.00-14.30 uur de vergadering tussen het

Opleidingsteam Medische Informatiekunde (OTmi) en de SR. Vandaag gaan we de agenda

vaststellen.

De voorstel agenda is:

a. Stand van zaken CDW/CSW (1e spreker Wouter, 2e spreker Pien)

b. Stand van zaken health incubator (1e spreker Parsa, 2e spreker Tycho)

Sarah zal de agenda en de vorige notulen naar het OTmi versturen.

10. Wachttijd
Sonja, Sophie en Sarah hebben een spar uurtje gehad met Daniëlle de Nobel en Stan Driessen

van de Raad van Advies (RvA). Zij zaten tevens vorig jaar op het dossier wachttijd. Hier zijn

een aantal handige en concrete tips uit voortgevloeid. Op de vergadering willen ze de raad

informeren over de stand van zaken. De dossierhouders kregen het gevoel dat  hier erg veel

behoefte aan was. Als je graag mee wilt denken en visie wil bepalen dan nodigen ze

raadsleden uit om mededossierhouder te worden. Hier hangen wel wat verplichtingen aan

vast. Op deze vergadering willen ze geen discussie houden over ieders mening omtrent dit
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onderwerp, het is puur ter beeldvorming.  Er zal een vragen/visite uurtje in de toekomst

worden ingepland waar iedereen zijn of haar visie in kan delen. De discussie is vertrouwelijk

en wordt daarom niet in de notulen gepubliceerd.

11. Kliniek in de bachelor
The results are in en volgens de SR enquête bachelor geneeskunde studenten hebben een

behoorlijk slecht beeld van de kliniek. Alleen 28.7% van studenten vindt dat zij een goed

beeld van de kliniek hebben. Raar genoeg is dit percentage lager als alleen de resultaten van

jaar 3 studenten worden meegeteld: 19.8%. 83.3% van studenten geeft aan meer behoefte

aan klinische ervaring in de bachelor te hebben (89.1% in het derde jaar).

Nu is de enige ervaring die bachelorstudenten krijgen in de kliniek hun eerstejaars stage; 1

week in een ziekenhuis en 2 weken in een verzorgingstehuis. Dit is volgens de

enquêteresultaten duidelijk onvoldoende. Studenten hebben duidelijk meer behoefte aan

enige vorm van klinische ervaring in de bachelor.

Er zijn meerdere manieren om studenten een beter beeld van de kliniek te geven, die zijn

hieronder gerangschikt in order van minst belastend (voor de onderwijsadministratie) tot

meest belastend, maar dus ook (waarschijnlijk) van minst impactvol/effectief tot meest. Het

doel van dit vergaderstuk is dus om een (of meer, of geen als allemaal ongeschikt zijn) van

deze aanpakken te kiezen en deze te bespreken met Gabor Linthorst en Ulla Remer.

1. De SR enquête toonde ook dat best veel studenten een bijbaan in onderzoek willen

(44.9%), maar niet weten hoe ze dit kunnen regelen (75.5%). Er zijn al platforms

hiervoor opgericht (zoals studentresearch.nl), dus het enige wat moet worden

gedaan is deze beter promoten. Hopelijk leidt zo een hogere deelname in onderzoek

tot een beter beeld van de wetenschap omheen de geneeskunde, en tot een beter

beeld van de kliniek.

2. Colleges of infographics waarin artsen hun dagelijks leven voorlichten; hoe zij hun

tijd in het ziekenhuis (of huisartsenpraktijk) besteden. Dit zou in het algemeen

kunnen, of toegespitst tot specialisatie.

3. Meer vaardigheden practica. Voorbeelden zijn: lichamelijk onderzoek, BLS,

anamnese gesprekken etc. Zo krijgen studenten een beter beheer van de

vaardigheden vereist in hun coschappen.

a. Lichamelijk onderzoek en BLS: Wouter kent nu niemand in zijn jaar die denkt

dat hij/zij goed lichamelijk onderzoek kan uitvoeren. Veel van deze

lichamelijk onderzoek practica worden ook maar eenmalig gegeven, totdat ze

worden herhaald tijdens opmaat naar de praktijk in jaar 3.
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b. Anamnese: Meer anamnese practica zouden duur kunnen worden aangezien

deze simulatie patiënten gebruiken, om deze kosten te beperken zouden

studenten kunnen worden gezet in groepen van 2: een krijgt een

informatiefolder over een verzonnen patiënt, de ander voert een anamnese

uit, dan wisselen ze van rol.

c. Meer vaardigheden practica inroosteren sluit ook goed aan bij de wensen van

studenten; volgens de enquête willen 60% meer kleinschalig onderwijs.

4. Een programma oprichten om studenten te laten meelopen met artsen. Dit idee staat

in het jaarplan: vraag elk docent bij een blok of ze een aantal studenten mee willen

nemen op meeloopdagen, dan kunnen studenten loten voor deze plaatsen. Grootste

nadeel hiervan is dat veel artsen waarschijnlijk niet bereid zullen zijn om hier aan

mee te doen door hun werkdruk. Wouter wil dit idee een keer met Paul van

Trotsenburg bespreken, om hem te vragen naar zijn ervaringen met meeloopdagen.

5. Bachelorstudenten werk geven waarbij zij fungeren als assistent in de kliniek

(simpele handelingen uitvoeren, administratieve werk). Dit heeft 2 grote voordelen,

bachelor studenten kunnen beter merken hoe het leven in de kliniek is en relevante

ervaring opdoen (administratie is immers een belangrijk deel van de werk van een

arts), waarbij de werkdruk van artsen deels verlicht kan worden. Dit idee wordt

echter afgeschreven door de raadsleden die co-schappen lopen: bachelorstudenten

hebben te weinig ervaring, kennis en inzicht om deze taken op zich te nemen, en

simpele handelingen en administratieve taken worden waar het kan al uitbesteed

aan co-assistenten.

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn alle opties duidelijk?

- De opties zijn voor iedereen duidelijk. De eerste twee opties zijn goed uit te voeren.

De opties 3 en 5 hebben wel haken en ogen. De co-assistenten geven aan dat het

kleine beetje extra kliniek in de bachelor niet het verschil uit gaat maken, gezien je

voor start met de kliniek practica als lichamelijk onderzoek, BLS en anamnese

technieken herhaalt. Daarbij pik je deze vaardigheden vanzelf al snel in de kliniek op.

Optie 4, de meeloopdagen met de arts, hebben wel positieve reacties. Het idee wordt

geopperd dat je bijvoorbeeld door een Kahoot wedstrijd deze mogelijkheid als

student kan winnen. Sarah benadrukt dat in de blauwdruk voor Epicurus was

opgenomen dat bachelorstudenten met co-assistenten zouden meelopen.

- Tycho denkt dat de resultaten van de enquête ook vertekend zijn doordat veel

bachelorstudenten niet hebben kunnen meelopen vanwege de corona maatregelen.
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In principe heb je in jaar 1 de JUCO stages, in jaar 2 de verpleeghulpstage en in jaar 3

de bachelorthesis. Onno is het hier niet mee eens: met de verpleeghulpstage loop je

niet met artsen mee, en tijdens je thesis doe je ook geen klinische ervaring op. De

exposure van bachelorstudenten aan de kliniek is marginaal.

- Evrim merkt op dat er onder de bachelorstudenten behoefte is aan een beter beeld

van hoe de toekomst en je leven als arts eruit gaat zien. Parsa voegt hieraan toe dat

hij als bachelorstudent geen idee heeft hoe een dag van een arts eruit ziet. Tijdens de

bachelor worden studenten hier weinig over voorgelicht en daarbij is de JUCO

verkort van 4 naar 2 weken. Het merendeel vindt dat we hiermee iets moeten doen.

2. Missen er nog opties?

Er wordt voorgesteld om naast infographics, artsen en/of co-assistenten te vragen

om op de werkplaats te ‘vloggen’ over hun dagelijkse bezigheden.

3. Na lezen van de comments: moeten we überhaupt iets doen met dit

enquêteresultaat, is het erg dat studenten geen goed beeld van de kliniek hebben?

De opties 3 en 5 vallen weg; de opties 1, 2 en 4 blijven en zullen verder uitgewerkt

worden door Wouter. De gekozen opties zullen met dhr. Linthorst en mevr. Remer

worden besproken.

Tycho benadrukt dat hij ook niet in de richting van uitvoerend orgaan wil gaan en denkt dat

de opleiders terug zullen kaatsten dat studieverenigingen als de MFAS al soortgelijke

initiatieven hebben. Hij denkt daarbij dat de mening van de bachelorstudenten over de

exposure aan de kliniek sterk weergeven is door de corona beperkingen. Wouter antwoordt

dat de resultaten over kliniek in bachelor niet te vergelijken is met voorgaande jaren,

doordat deze vraag niet eerder in de enquête gesteld is. Onno voegt toe dat het ook de taak

van de opleiders is om inzicht in het beroep te geven. Sarah benadrukt daarbij dat het wel

degelijk onze taak als SR is om dit op te pakken, gezien we zulke initiatieven ook in het

curriculum kunnen laten opnemen.

12. Kiesdistrict MI
Momenteel is het lastig om inspraak van MI te waarborgen binnen de SR. In andere

faculteiten is om dit te waarborgen gekozen voor districten binnen de faculteit, zodat de

studentenraad altijd bestaat uit X leden van studie A en Y leden van studie B. Is dit iets wat

wij ook zouden moeten willen?
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Een kiesdistrict is een groep van studenten die binnen hun faculteit een aantal zetels kunnen

aanwijzen. Binnen de faculteit hebben we momenteel de districten ‘studenten’ en

‘co-assistenten’. De co-assistenten leveren 3 zetels en de studenten 7.

Sinds dit punt voor het eerst is opgebracht, is contact opgenomen met het Centraal

Kiesbureau en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De laatste heeft afgelopen jaar een

kieskring ingesteld op specifiek hun tweede studie (PPLE). Helaas hebben ze nagelaten een

officieel antwoord te sturen, maar Evrim begreep van de FSR van het verleden jaar dat

destijds het probleem juist was dat hun SR vooral werd gedraaid door PPLE en daardoor de

grootste studie minder representatie had. Het Centraal Kiesbureau heeft aangegeven geen

advies te kunnen geven, maar als we een dergelijke beslissing zouden maken zou dit voor 8

februari doorgegeven moet worden.

De vorige FSR FdG geeft ook aan dat deze actie niet heeft gezorgd voor een hogere opkomst.

Nu is het aan ons om te bedenken of dit iets is wat we überhaupt wel moeten willen, of er

daadwerkelijk een probleem is en of we dit jaar hier iets aan willen doen.

De voordelen zijn:

- Representatie voor MI;

- Betrokkenheid bij MI voor de studentenraad;

- Geen commissie MI zonder expertise.

De nadelen zijn:

- Lege zetels in het geval er geen partijen vanuit MI komen;

- Onnodige complexiteit binnen de verkiezingen;

- Overrepresentatie van MI;

- Partijen richten zich alleen nog maar op de eigen achterban in plaats van de faculteit

in zijn geheel.

Het enige wat nog ontbreekt is de mening van de MI’ers en faculteitsbestuur hierin. Tijdens

de PV wil Evrim eerst onze mening hierover bespreken. Zijn we positief over het instellen

van een dergelijk district, gaat hij op zoek naar de meningen van MI’ers en neemt hij contact

op met het faculteitsbestuur om het voorstel bij hen te pitchen. Daarna zal hij bij voldoende

aanvullende informatie een definitief voorstel ter stemming laten komen.

Aan de raad worden de volgende vragen gesteld:

1. Zijn er nog beeldvormende vragen?
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- Wouter vraagt of een een geneeskunde student de zetel van een MI’er kan innemen

als die leeg blijft. Evrim zegt dat dit niet mogelijk is als we een aparte kiesgroep

instellen: per kiesgroep worden een x aantal zetels bezet, waarover de

desbetreffende studenten kunnen kiezen. Zo kunnen bijvoorbeeld bachelor

geneeskunde studenten alleen op bachelorstudenten als afgevaardigden stemmen en

kunnen zij niet op masterstudenten stemmen; als er een master zetel overblijft, kan

die niet zomaar door een bachelorstudent worden ingenomen, omdat hier niet

rechtmatig over is gestemd.

- Tycho benoemt dat in Nijmegen de studie Biomedische Wetenschappen onderdeel is

van de SR; hij vraagt hoe het daar met de kiesgroepen geregeld is. Evrim antwoordt

dat hij dit niet uitgezocht heeft.

Voordat dat andere partijen als MIKpunt en het OTmi benaderd worden over dit idee, wil

Evrim peilen of er behoefte aan een aparte kiesgroep MI is. Hierover wordt een

meningenrondje gehouden, waarbij de volgende punten naar voren komen:

- Met een apart kiesdistrict is men bang dat er een zetel verloren zal gaan.

- De afgelopen jaren zat er vaak een 1 MI’er in de SR, wat tot nu toe voldoende

representatief was. De MI’ers die met de verkiezingen hebben meegedaan, hebben

nooit moeite gehad met het verkozen worden, omdat zij vaak alle stemmen van  de

MI studenten ontvangen.

- Het is belangrijk om een MI’er in de SR te hebben, maar i.p.v. een kiesdistrict kan ook

aan de verkiezingspartijen meegegeven en benadrukt worden dat ze een MI’er in hun

partij moeten opnemen. In plaats van een officieel kiesdistrict kan het ook op partij

niveau geregeld worden.

Concluderend lijkt het de SR voor nu niet nodig om MI als een aparte kiesgroep te

verankeren binnen het systeem. Wel is het belangrijk om een MI’er in de SR te hebben, opdat

de meningen van MI studenten voldoende en onderbouwd gerepresenteerd wordt. Hiervoor

zal Pien namens het DB met de deelnemende verkiezingspartijen om tafel zitten, om de

noodzaak van een MI’er als partijlid te onderstrepen en te promoten.

13. WVTTK
Er is verder niks ter tafel gekomen.

14. Onderwerpen CSR/OTgen/OTmi/PR

Er zijn geen onderwerpen aangedragen.
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15. Rondvraag
- Evrim zag dat er een aantal zaken op de SR-website niet up to date waren, hij vraagt wie

hiervoor de verantwoordelijkheid wil nemen. Het gaat om: 1) het jaarplan en filmpje, 2)
2019-2020 in het kopje ‘oude studentenraden’ en 3) de pagina van de commissie MI heeft
het over Tamanna Collijn. Pien zal deze taak op zich nemen.

- Sophie heeft de volgende vragen:
1) Patricia Griffioen is op zoek naar een student-assistent die haar tijdelijk kan helpen

met het opzetten van een course op canvas. Voorheen deed ze dit altijd via de SR, dus
daarom dat ze dit nu ook aan ons vraagt. Ze gaf aan dat je waarschijnlijk een
week/paar dagen er mee bezig zult zijn en naar verwachting gaat de course over 2 a
3 weken de lucht in. Wie zou haar hierbij kunnen helpen?
Er is nog geen animo vanuit de SR, Sophie antwoordt dat Patricia het ons nog zal
laten weten of het echt nodig is.

2) Ze heeft van meerdere coassistenten gehoord dat zij soms informatie en
introductie-mails van de affiliatieziekenhuizen op hun prive mail krijgen i.p.v. hun
AUMC mail, waardoor het vaak in de spam belandt. Soms krijgen ze het wel op hun
AUMC mail. Ergens gaat er iets fout in de voorkeurs-email naar de studenten. Waar
zou dit aangekaart kunnen worden?
Sarah stelt voor om Brechtje de Groot hierover te mailen, dit gaat Sophie doen.

16. Evaluatie PV
De SR heeft de PV geëvalueerd.

17. Nieuwe agendapunten
OTgen-SR overleg en OTmi-SR overleg voorbereiden

18. Nieuwe actielijst
Sarah 1. Evt. agenda en notulen naar OTgen versturen + navragen of

zij agendapunten hebben.
2. Agenda en notulen naar OTmi versturen + navragen of zij

agendapunten hebben.
3. Taskforce zichtbaarheid.
4. Informeel met Saskia Peerdeman bespreken wat

streefdatum van nieuwe wachttijd is.
5. Met Sophie en Evrim SR-rekening regelen.

Sonja

Pien 1. Doel bij agendapunten voor OTmi-SR toevoegen,
2. SR-website updaten: 1) het jaarplan en filmpje, 2)

2019-2020 in het kopje ‘oude studentenraden’ en 3) pagina
commissie MI heeft het over Tamanna Colijn.

3. Met verkiezingspartijen en evt. commissaris onderwijs
noodzaak MI’er in de SR bespreken.
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Tycho 1. PR-plan tracking.
2. Taskforce zichtbaarheid.

Parsa 1. Taskforce zichtbaarheid.

Sophie 1. Bregje de Groot mailen over student communicatie
voorkeuren.

2. Met Sarah en Evrim SR-rekening regelen.
Onno

Wouter 1. Opties kliniek in de bachelor verder uitwerken en pitchen
bij Ulla Remer en Gabor Linthorst.

Eline 1. Navragen bij Paul van Trotsenburg over
capaciteitsproblemen bij de interne.

Evrim 1. Met Sarah en Sophie SR-rekening regelen.

DB 1. Met Saskia Peerdeman overleggen wel/geen doorgang
OTgen-SR.

2. Navragen bij Saskia Peerdeman over verpleegkundig
specialist traject ter opvulling van wachttijd of als opvang
van handen tekort in de zorg.

3. Navragen betekenis bruto/netto in wachttijd model.
Iedereen 1. Sprekers: voorbereidingsstukken OTmi-SR voorbereiden

voor PV 25 januari.
2. Dossierhouders wachttijd (Sonja, Sarah en Sophie) apart

overleg inplannen met Tycho, Onno en Eline.

19. Einde vergadering
Sarah sluit de vergadering om 20.40 uur.
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