
Notulen ALV DAM 9 februari 2015

Mededelingen:
Wisseling bestuurslid JuniorDAM: Noortje Schipper is JuniorDAM af, Gerrie 
Prins vanuit JuniorDAM in het bestuur

Financien:
- Financiele doelstellingen:

- Leden-aantal vergroten
- Congres 2014 in samenwerking met SAM tegen lage financiele 

risico’s
- Eigen vermogen laten groeien om financieel gezonde vereniging te 

laten worden
- Overzicht 2014:

- Leden DAM 86 (lidmaatschap internisten € 150  , AIOS € 100)
- Inschrijving congres 130 pers
- Positief resultaat € 11.338

In totaal zo’n 125 acute internisten, we missen er dus nog zo’n 30 in onze 
vereniging

Lidmaatschap 2015:
- Online subscription blad Acute Medicine, binnenkort beschikbaar
- Accreditatie regionale refereeravonden/onderwijs
- DAM Congres 5 juni Rotterdam
- Ondersteuning diverse commissies
- Verdere ontwikkeling en positionering van het subspecialisme acute 

geneeskunde

Voorstel om alle acute internisten bij herregistratie te attenderen op 
lidmaatschap. Standaard briefje, wordt gemaakt door secretaris vd DAM, de 
secretaris vd sectie zal dit dan mailen naar herregistrant.

Niet alle leden weten dat vereniging voor acute geneeskunde hetzelfde is als 
de DAM. Voorstel om dit in de nieuwsbrief te zetten, en ook in de algemene 
nieuwsbrief vd NIV.

Nieuws van de commissies:
1) Congrescommissie
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Commissie-leden:
- Prabath Nanayakkara (voorzitter)
- Noortje Briet-Schipper
- Anique Baten
- Hans Brink
- Stephanie Klein Nagelvoort-Schuit
- Marike Wabbijn
- Patricia Stassen
- Bas Huisman
- Hien van Leeuwen-Nguyen

In 2014 succesvol congres georganiseerd in samenwerking met onze 
zusterverening SAM (UK)
Vrijdag 5 Juni DAM congres in Rotterdam
Binnenkort definitieve programma online op de DAM-site
In de toekomst mogelijk ook samenwerking met acute vereniging in Italie ?

2) Beroepsbelangencommissie
Commissieleden:

- Herman Hofstee (gezamelijk voorzitter)
- Douwe Dekker (gezamelijk voorzitter)
- Jaap Fogteloo
- Ginette Carels
- Gerba Buunk
- Fransje Snijders
- Sanjay Sankatsing
- Hien van Leeuwen-Nguyen

Doel: Positie internist acute geneeskunde verstevigen in ziekenhuis en 
daarbuiten in belang van: 

- patient
- opleiding
- internisten
- arbeidsmarkt jonge klaren

Strategie: 
Zichtbaarheid en aanwezigheid vergroten

- In het ziekenhuis:
- bedside supervisie
- anticiperen patientenstroom
- organisatie SEH, kliniek (AOA), acute poli
- aanspreekpunt huisarts/verwijzers

- Buiten het ziekenhuis:
- zitting in ROAZ

- Inspraak vergroten:
- zitting nemen BBC-NIV
- zitting nemen beroepsbelangenplatform

- Herschikking van taken sectie acute NIV conform werkwijze overige 
deelspecialismen, zodat duidelijk is wie aanspreekpunt is waarvoor
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- Aandachtsgebied financieel op de kaart zetten
- Producten en diagnoses

- Kostendekkend ?
- Hoe wordt geregistreerd ?
- Paralelle DBC’s ? 
- Waar zitten de knelpunten ?

- Vertaalslag efficientie/kostenreductie/veiligheid

"
Sectie acute NIV topzwaar, verzoek taakherschikking sectie/BBC
Banen creeeren: sectie/BBC/communicatie-cie
Taken niet alleen op SEH, maar ook poli/AOA, dat differenteert ons vd SEH-
artsen. Wij zijn belangrijk de eerste 48-72 uur van het verblijf vd patient in het 
ziekenhuis.
Bij volgende sectie vergadering: sectie bespreekt welke mensen beschikbaar 
hiervoor zijn

3) Communicatiecommissie
Commissieleden:

- Noortje Briet-Schipper
- Douwe Dekker
- Harm Haak
- Frits Holleman
- Karin Kaasjager
- Jack Ligtenberg 
- Stephanie Klein Nagelvoort – Schuit
- Prabath Nanayakkara
- Tanca Minderhout
- Tycho Olgers
- Ineke Schouten
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Doelen:
- Visie acute interne geneeskunde uitdragen
- Achterban activeren
- NIV betrekken bij alle ontwikkelingen tav acute interne geneeskunde
- PR: opzoeken en bijdragen
- Infiltratie van internisten-acute geneeskunde in alle (politieke) organen

Acties:
- Actualiseren visiedocument
- Via DAM: 

- Introductie nieuwsbrief
- Aanpassingen website
- WikiPedia site
- Twitter

- Via NIV:
- Gesprek met NIV bestuur
- Actieve ledendag

“Politieke” acties:
- Zorginstituut Nederland
- ROAZ: Internist-acute geneeskunde neemt deel aan ROAZ overleg in alle 

regio’s
- Gesprek NVSHA bestuur: Richtlijn werkwijze SEH
- Spoedzorgcongres: Lid congrescie
- (Patienten platform)

PR acties:
- Flashmob 
- Wetenschappelijke - en politieke stukken over acute zorg op DAM site
- Dagboek NTvG
- Afsluitende alinea voor persstukken

Doelen:
- Visie acute interne geneeskunde uitdragen
- Achterban activeren
- NIV betrekken bij alle ontwikkelingen tav acute interne geneeskunde
- PR: opzoeken en bijdragen
- Infiltratie van internisten-acute geneeskunde in alle (politieke) organen

Overige ideeen:
- Zelf prestatie indicatoren ontwikkelen tav ongedifferentieerde patienten
- Zorgpad voor ongedifferentieerde patient
- Eigen magazine
- Artikel over verschillende organisatievormen Spoedeisende zorg
- Zichtbaarheid op ZorgkaartNederland

11 stellingen over de acute internist
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Stelling nr 1: De acute internist is goed in de opvang van de acuut zieke 
beschouwende patient op de SEH en dient daarom vanaf de overdracht door 
de ambulance in charge te zijn

Discussie 1e stelling: Met name neerzetten wat we zelf goed kunnen, niet in 
concurrentiemodel. Eigenlijk moet we straks zo onmisbaar zijn, dat ze midden 
in de nacht denken: shit, waar is die acute internist nou ? Meesten mee eens.

Stelling nr 2: De acute internist is floor manager van de logistieke processen 
rond de beschouwende patienten

Discussie 2e stelling: Ruimte in de grote centra om hierin te floreren, maar 
pas op met beperkingen in de kleine centra.
Idee geopperd om een stuk te beschrijven over hoe we dit in de verschillende 
centra doen.

Helaas geen tijd om de overige stellingen te bespreken/te bediscussieren.
Voorstel Rom de rest vd stellingen via forum/nieuwsbrief en daarna op 
volgende ALV bespreken.

JuniorDAM:
Commissieleden:

- Gerrie Prins
- Marjolein van Manen
- Lieve Knarren
- Rogier Quakx

Werkgelegenheids-enquete staat op website
Mede-organisatie powerpitches congres

Notulen ALV 2014: geen opmerkingen

Prabath Nanayakkara nieuwe voorzitter sectie acute en derhalve ook 
vervanger van Tom Geers als toehoorder (vanuit de sectie) in bestuur DAM. 

Bestuur DAM en NVSHA recent met elkaar in gesprek geweest:
-werkwijze SEH (geen blauwdruk, maar welke werkwijze zorg leveren op de 
SEH, gemeenschappelijk overeenkomen)

Vacature penningmeester bestuur DAM:
Noortje Schipper als nieuwe penningmeester gekozen

Afsluiting
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