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JAARPLAN STICHTING ELZIS 2022 
 

Stichting ELZIS is opgericht in 2015 met als doel om de kwaliteit van de eerstelijns zorg in 

Soest te verbeteren én te bevorderen dat zorgaanbieders elkaar en elkaars expertise kennen.  

Vanaf 2020 is er een transitie gaande waarbij er in de hele regio soortgelijke organisaties 

worden opgericht, zogenaamde wijksamenwerkingsverbanden (WSV). Deze wijken werken 

samen onder de vlag van Huisartsen Eemland. De regio-organisatie heeft als doelstelling het 

verbeteren van de zorg volgens het Quadrupple Aim principe. Dit houdt in:  

 

We organiseren de zorg dusdanig dat de ervaren gezondheid van inwoners verbetert, dat 

kwaliteit van zorg door de patiënten als steeds beter wordt ervaren, de zorgprofessionals hun 

werkplezier en werkdruk als goed ervaren en de gemiddelde kosten per hoofd van de 

bevolking afnemen. 

Huisartsen Eemland (HE) heeft haar ambities verwoord in het Regioplan 2022-2024. Uit dit 

plan tonen wij hieronder het overzicht van lopende projecten van HE.  
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Binnen ELZIS hebben wij een aantal lopende projecten en werkgroepen, die aansluiten 

op de thema’s van HE. Elke werkgroep heeft een Plan van Aanpak, zie hiervoor www.elzis.nl.  

 

Werkgroep Acties Betrokken 

bestuurslid 

Aansluiten 

bij thema 

HE 

Oncologische nazorg Uitwerken Kennisplein + aanbod 

patiënten 

Start Intervisiegroep in 2022 

Marieke Kwetsbare 

Ouderen 

Positieve Gezondheid Inspiratiesessie, intervisie 

organiseren, ambassadeurs 

aanstellen en steunen.  

Ontwikkelen Welzijn op Recept 

Jacqueline Chronische 

zorg, 

Leefstijl en 

Preventie 

Digitale training aanbieden 

voor bevolking 

Samenwerking starten met 

bibliotheek.  

Nog niet 

bekend  

 

Wandelchallenge/Ommetje Bevorderen van gezond gedrag 

in de vorm van wandelen.  

Marieke  Chronische 

zorg, 

Leefstijl en 

Preventie 

Palliatieve Zorg Organiseren Café Doodgewoon 

(2 à 3 keer per jaar) 

Marieke Kwetsbare 

Ouderen 

 

 

Ook in 2022 organiseren wij de Soester Wandel Challenge.  

http://www.elzis.nl/
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GEPLANDE ACTIVITEITEN 2022 

Voor het verbinden van de aangesloten zorgaanbieders onderling en met de stakeholders 

willen wij in 2022 de volgende bijeenkomsten organiseren. 

 

 Datum Doel Doelgroep 

25 januari 2022 

Raad van 

Aangeslotenen 

Raad van Aangeslotenen 

informeren over 

Jaarplan en nieuwe 

ontwikkelingen 

Alle aangesloten zorgaanbieders 

Maart 2022 

Gemeentelunch 

Netwerken met 

gemeente, verbinden 

Preventieakkoord en 

Positieve Gezondheid 

ambities 

Gemeente Soest en Aangesloten 

zorgaanbieders 

Juni 2022 

Kennismarkt 

Uitwisselen nieuwe 

ontwikkelingen en leren 

van elkaar 

Aangesloten zorgaanbieders + veel ruimte 

voor nieuwe initiatieven/aanbieders 

September 2022 

Wijksafari 

Kijken in elkaars 

winkeltje (op de fiets 

door Soest) 

Alle zorgaanbieders 

Week van de 

Valpreventie 

27-9 tot 3-10-2022 

Valpreventie promoten  Inwoners van Soest 

 

Toevoegingen naar aanleiding van de vergadering van de Raad van Aangeslotenen op 

25 januari 2022: 

 

• Opzetten van een vorm van samenwerking rond de GLI. Zo schijnen bijvoorbeeld in 

Houten 25 GLI-groepen te draaien en in Nijkerk is er een ‘intake carrousel’. Kan ELZIS 

zoiets in Soest doen?  

• Nogmaals aandacht voor communicatie: hoe kunnen we elkaar makkelijker vinden? 

Sociale kaart voor nieuwkomers in Soest makkelijker toegankelijk? Hoe worden 

vragen vanuit de aangeslotenen teruggekoppeld? 

• Ambassadeurs klinkt te zwaar. Is er een andere term met minder lading voor het 

aanspreekpunt?  
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BESTUUR STICHTING ELZIS 

 

 

Van links naar rechts:  

❖ Marieke Keuning, penningmeester (apotheker) 

❖ Wouter Verbeek, algemeen bestuurslid (podotherapeut), terugtredend per 

1 januari 2022 

❖ Sylvia Ankoné, voorzitter (dementiecoach) 

❖ Jacqueline van der Geest, secretaris (huisarts en voorgedragen door Coöperatie 

huisartsen Soest, huisarts coördinator) 

❖ Birgit Smit, coördinator 

❖ Eelko Bunte, algemeen bestuurslid (huisarts) 

❖ Miki Tavasszy (ontbreekt op de foto) algemeen bestuurslid (fysiotherapeut, 

voorgedragen door Paramedie Soest), toetredend per 1 januari 2022  

Het bestuur wordt ondersteund door onze wijk-coördinator Birgit Smit. In de loop van 2022 

zullen Jacqueline en Marieke hun zetel beschikbaar stellen voor nieuwe bestuursleden.  
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LOPENDE PROJECTEN, PDCA CYCLUS 

Naast het ontwikkelen van nieuwe werkafspraken besteden wij ook aandacht aan het borgen 

van eerder gemaakte werkafspraken. In oktober 2021 hebben we afgesproken deze in een 

vaste PDCA (Plan-Do-Check-Act) cyclus te herzien.  

 

Wat Wie Wanneer Bijzonderheden/frequentie 

Beweegwijzer 

 

Sanne van den 

Berg/Birgit 

Maart 2021 2x Per jaar overleg met 

bestuur 

Baxter Marieke April 2023  

Mantelzorg 

 

Sylvia April 2022 Participatie in overleg 

structuren 

Palliatieve zorg: melding 

verbeteringen palliatieve 

zorg  

Marieke/ 

Werkgroep 

Februari 

2022 

 

PAV 

 

Miki Januari 2022 Coördinator vraagt 2x/jaar 

het aantal verwijzingen op.  

GLI Miki Juni 2022 Hoeveel verwijzingen, hoe 

loopt het, verbeterpunten, 

successen?  

Wondprotocol Werkgroep  Juli 2021  

Sociale kaart dementie Eelko Jan. 2022  

Surprise question 

(palliatieve zorg) 

Marieke/ 

Werkgroep 

Februari 

2022 

 

Het palliatief pakket  

 

Marieke/ 

Werkgroep 

Febr. 2022  

Covid stroomschema Eelko April 2022  

SOLK stroomschema Eelko   

Hulpmiddelen voor NOP Coby Hoogendoorn Jan 2023 Via Fysiocentrum Veenstreek 

Gebruik Siilo stimuleren    

Beeldbellen    

Incontinentie spreekuur Jacqueline Nov ‘22 Wordt tijdelijk gepauzeerd 

i.v.m. regionale doorstart. 

Carlien Erlings denkt mee. 

Dermatologie spreekuur Jacqueline Mei ‘22 Regionale doorstart wordt 

voorbereid, ELZIS neemt deel 

in projectgroep.  

Spreekuur Jeugd GGZ Jacqueline Nov ‘22 Jaarlijkse spiegelbijeenkomst 

gemeente en huisartsen.  

 

Op de volgende manieren worden de Aangeslotenen betrokken bij de lopende projecten: 

• oproep in de nieuwsbrief voor aanvulling, gevolgd door terugkoppeling als het is 

bijgewerkt (denk aan oproep ervaringen, interview met betrokken client et cetera); 

• workshop op de kennismarkt; 

• melding op Facebook (indien van toepassing). 
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NETWERKZORG 

 

ELZIS kan deze innovatieve ontwikkelingen alleen voortzetten indien de basisstructuur op 

orde is. Zo wordt een à twee keer per jaar overlegd met de Coöperatie Huisartsen Soest en 

met de Coöperatie Paramedie Soest. Verder is er regelmatig overleg met gemeente, 

beweegmakelaars en andere stakeholders.  

 

Zoals al eerder genoemd is ELZIS sinds 2020 onderdeel van Huisartsen Eemland (HE).  De 

huisarts-coördinator en de wijk-coördinator overleggen met hun regionale collega’s en zullen 

deelnemen aan de regionale kennisconferentie. Sinds 2021 loopt ook de financiering van 

ELZIS via HE. Vanaf 2022 zullen alle facturen rechtstreeks naar HE worden gestuurd. 

Projectplannen en begroting zullen ook volgens een regionaal format worden ingediend.  

 

De website wordt lokaal up-to-date gehouden en er verschijnen regelmatig nieuwsbrieven en 

nieuwsflitsen om de Aangeslotenen geïnformeerd te houden. In 2022 zullen we onderzoeken 

of we de verbinding met onze achterban nog kunnen verdiepen door het zoeken van 

ambassadeurs in de praktijken. Zij kunnen het ELZIS-gedachtengoed dan op de werkvloer 

uitdragen. 

 

ELZIS is gehuisvest op het Zorgplein, net als vele aangesloten zorgaanbieders. ELZIS huurt 

haar vergaderruimtes en spreekkamers van de Coöperatie Huisartsen Soest. Momenteel 

wordt onderzocht of ELZIS het huurderschap van de Coöperatie kan overnemen of 

voortzetten, om zo continuïteit en professionaliteit van onze organisatie nog beter te kunnen 

waarborgen.  

 

In dit document hebben wij onze ambities verwoord voor het komende jaar. Interesse in wat 

ELZIS ook voor u kan doen? Zie www.elzis.nl of schrijf naar info@elzis.nl.  

 

 

November 2021/januari 2022 

Namens het Bestuur van ELZIS,  

Jacqueline van der Geest 

Secretaris  

 

http://www.elzis.nl/
mailto:info@elzis.nl

