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Wat is ELZIS en 
wat deden we in 2021 ?

3

Stichting Eerste Lijn Zorg in Soest (ELZIS) werd opgericht in 2015 en 
houdt zich bezig met het verbeteren van de kwaliteit van eerstelijns-
gezondheidszorg in Soest. Dat doen we onder andere door het maken van 
werkafspraken en doordat we zorgverleners met elkaar en elkaars expertise 
in contact brengen. ELZIS wordt gefinancierd door subsidie van de 
zorgverzekeraar in het kader van de regeling Organisatie & Infrastructuur 
(O&I). ELZIS is de verbindende factor voor haar aangeslotenen en zet zich in 
als gesprekspartner voor de gemeente en andere stakeholders.

Net als in 2020 dicteerde de 
COVID-19 pandemie voor een groot 
gedeelte onze (on)mogelijkheden 
voor het organiseren van 
activiteiten. Gelukkig zijn we 

er in geslaagd om een aantal 
succesvolle bijeenkomsten te 
organiseren en onze achterban 
in een andere vorm dan anders 
verbonden te houden. 

Leidraad voor al onze plannen was 
het ELZIS jaarplan 2021. In februari 
2021 werden we opgeschrikt door 
het bericht van het plotseling over-
lijden van Fridtjof Egeler, één van 
de grondleggers van Lijf & Visie. Een 
groot verlies binnen onze eerste lijn. 

Samen met de diverse werkgroepen 
is het bestuur verantwoordelijk voor 
al onze activiteiten. Op de achterzijde 
van dit verslag staat een foto van 
het bestuur. Lees hier meer over de 
werkgroepen op onze website.

https://www.elzis.nl/wp-content/uploads/2022/04/Jaarplan-2021-Stichting-ELZIS.pdf
https://www.elzis.nl/zorgverleners/werkgroepen/


Samen voor 
  een beter Soest
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Hoogtepunten 
2021 in vogelvlucht

Op donderdag 21 januari gingen 
60 medewerkers van de 
gemeente en zorgverleners 
met elkaar in overleg over 
“Samen werken in Soest”. 
Een succesvolle en geanimeerde 
online bijeenkomst!

De ZOOM-vergadering van 
de Raad van Aangesloten 
op 9 maart werd goed bezocht. 
Tot grote verrassing van de 
aanwezigen werd er onverwacht 
speeddaten ingelast. Het leidde 
tot verwarring en verrassende 
ontmoetingen in de break-out 
rooms.

Het aantal deelnemers aan de 
Soester Wandelchallenge 
verdubbelde zich ten opzichte 
van 2020 tot boven de 50!
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Om het wandelen verder te 
promoten en ter uitwisseling en 
inspiratie ging een delegatie van 
het bestuur in gesprek met 
de burgemeester tijdens een 
frisse ochtend-wandeling in 
oktober.

Vanaf 1 januari 2021 is het 
Spreekuur Jeugd GGZ 
van start gegaan. Dit is 
opgezet in goede samenwerking 
met de Gemeente Soest. In 
de eerste helft van 2021 zijn er 
76 kinderen gezien, waarvan 
ongeveer de helft binnen de 
eerste lijn is geholpen. Hiermee 
is de doelstelling van maximaal 
70% door naar de Jeugd GGZ 
ruimschoots gehaald. De 
Gemeente zag hierin aanleiding 
voor een uitbreiding van het 
Spreekuur vanaf 1 januari 2022.

Het wondzorgprotocol is 
volledig bijgewerkt en terug 
te lezen op de website onder het 
kopje werkafspraken. De nieuwe 
werkafspraak werd in september 
toegelicht op onze kennismarkt.

https://www.elzis.nl/zorgverleners/werkafspraken/
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Een succesvolle 
startbijeenkomst van het 
netwerk Oncologische 
nazorg vond in november 
plaats. Naast kennismaking 
werd gewerkt aan inhoudelijke 
verdieping op een drietal 
onderwerpen. De bijeenkomst is 
zeker voor herhaling vatbaar.

De eerste groep van 12 
zorgverleners uit het medisch 
en sociaal domein hebben 
succesvol de basiscursus 
Positieve Gezondheid 
afgerond. Deze mensen zijn 
onze ambassadeurs voor het 
gedachtengoed van Positieve 
Gezondheid, dat zij zullen 
uitdragen en proberen toe te 
passen in de dagelijkse praktijk. 
In 2022 volgen hopelijk nog vele 
anderen dit voorbeeld.  

Precies op het juiste moment 
hadden we onze jaarlijkse 
kennismarkt gepland. In 
september konden we elkaar in 
aangepaste vorm live ontmoeten. 
Workshops werden gegeven 
over WvGGZ en de Wet Zorg 
en Dwang, over Haptotherapie 
en eetstoornissen, Domotica, 
UW Compaan en over de 
‘Sociale Basis Infrastructuur’. De 
gemeente verzorgde deze SBI 
workshop. Daarnaast gaven vier 
werkgroepen een workshop. 
We konden zelfs deze geslaagde 
kennismarkt informeel afsluiten. 
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Net als in voorgaande jaren 
overlegt ELZIS met de wethouder 
en een aantal medewerkers 
van de gemeente over onze 
gezamenlijke thema’s. 
Naast het Spreekuur Jeugd 
GGZ delen we ook belangen in 
het Lokaal Preventieakkoord. 
Ook vergadert het bestuur 
minimaal een keer per jaar 
met de vertegenwoordigers 
van stichting Paramedie en de 
coöperatie Huisartsen.  

In december is in nauwe samen- 
werking met onze stakeholders 
van welzijn een start gemaakt 
met Welzijn op Recept. In 
maart 2022 gaat dit live. 

2022



Samen 
    meer beweging



Dompers in 2021
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Gelukkig is dit lijstje kort. 
Er zijn twee onderwerpen die eruit springen.

Eind 2021 werd duidelijk dat onze twee speciale spreekuren 
(dermatologie en incontinentie) in de huidige vorm moesten stoppen. 
Binnen Huisartsen Eemland (HE) zijn twee werkgroepen opgericht die 
een doorstart voorbereiden, waarbij de geleerde lessen in Soest worden 
meegenomen. We hopen in de loop van 2022 met een hernieuwde vorm 
en regio breed dit soort spreekuren weer aan te kunnen bieden.

Na jaren hebben we afscheid 
genomen van Wouter Verbeek 
als bestuurslid van ELZIS. 
Vanaf het begin heeft Wouter 
coöperatie Paramedie vertegen-
woordigd in het bestuur. 
We hebben gelukkig goede 
vervanging gevonden in Miki 
Tavasszy, die op 1 januari 2022 is 
toegetreden tot het bestuur.



Samen voor 
       betere zorg



Tot slot
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In dit kwaliteitsjaarverslag hebben we u in vogelvlucht meegenomen  
langs alle activiteiten van ELZIS in het afgelopen jaar. 
Mocht u interesse hebben in meer, kijk dan vooral op www.elzis.nl 
of mail naar info@elzis.nl.

https://elzis.nl
mailto:info%40elzis.nl?subject=


MARIEKE KEUNING
penningmeester (apotheker)

MIKI TAVASSZY
algemeen bestuurslid (fysiotherapeut, 
voorgedragen door Paramedie Soest), 
toetredend per 1 januari 2022 

BIRGIT SMIT
coördinator

SYLVIA ANKONÉ
voorzitter (dementiecoach)

WOUTER VERBEEK
algemeen bestuurslid (podotherapeut), 
terugtredend per 1 januari 2022

EELKO BUNTE
algemeen bestuurslid (huisarts)

JACQUELINE 
VAN DER GEEST
secretaris (huisarts en voorgedragen 
door Coöperatie huisartsen Soest, 
huisarts coördinator)

Bestuur Elzis

Het bestuur wordt ondersteund door onze wijk-coördinator Birgit Smit.
14



Samen beter
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