VIre
Vereniging
Informatica &
Gezondheidszorg
Agendavoor de
1' algemenevergaderingvan de
VerenigingInformatica & Gezondheidszorg
3 november199510.00uur - 12.30uur
in het ZiekenhuisOvervecht,Paranadreef2, 3563AZ lJtrecht.
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Rondvraasen sluitine

Verslag van de oprichtingsvergadering van de VI&G, welke plaatsvond
in het Overvechtziekenhuiste Utrecht op vrijdag 3 november 1995.

Aanwezig zijn in alfabetische volgorde de volgende
39 personen:
mw Arends, dhr Baptist, dhr Blom, dhr Corijn, mw
Derks-Hiemstra,dhr Derks, dhr Distelbrink, dhr
Fischer,dhr Griep, dhr van Huis, dhr Imminga, dhr
Izeboud, dhr Janssen,dhr de Jong, dhr de Jong, dhr
van Kampenhout, dhr Ketelaar, dhr de Klerk, dhr
Kloet, dhr Koster, dhr van Leeuwen, dhr Martens,
dhr Matthijssen,dhr Mevius, dhr. van Noort, dhr
Oosterveen,dhr Peen,dhr Roelands,dhr de Roever,
dhr Schimmelpenninck,dhr Snel (gastheer),dhr van
Summeren, dhr. Takema, dhr Tamminga, dhr Teunissen,dhr Tonino, dhr Verheii, dhr vd Wal en dhr
van Weerdenburg
l.
Opening en voorstelronde
Jos Baptist opent namensde initiatiefnemersals dagvoorzitter de vergaderingen heet iedereenvan harte
welkom. HU zegt verheugd te zrjn over de goede
opkomst. Negen personenhebben hun toezeggingom
te komen niet waargemaakt; daarentegen zijn er
zevenpersonenzonder toezeggingalsnog gekomen.
2.
Samenvatting van de reacties
Aad van Weerdenburggeeft met behulp van enkele
sheets nog wat toelichting omtrent de ontvangen
reacties.Er zijn 288 personen aangeschreven,waarvan 85 personen in eerste en/of tweede instantie
gereageerdhebben. De voornaamstereacties betroffen de doelstellingenvan de op te richten vereniging,
eventuele overlap met andere verenigingen, en de
relaties met derden (leveranciers,samenwerkingsverbanden).De gewenstedeelnamevalt op te splitsenin
actief (aanmeldingen direct meedoen),positief (aanmelding en in afwachting) en passief (ondersteuning
en in afwachting). Tot slot merkt Aad op dat de wereld niet ophoudt bU het eigen systeem,de eigen
functieen het eigenblikveld.
3.

Open discussieover de doelstellingen van de
VI&G
Na enige toelichting omtrent de geschetstedoelstellingen vraagt Jos de zaal om een reactie op de gedane
voorstellen.De reactiesuit de zaal spitsen zich al
snel toe op de doel- cq belangengroepdie de VI&G
moet zijnlworden. Wordt het een club zoals bijv. de
HEAD (met I afgevaardigdeper instelling).of moet
het breder, en kan de samenstellingwat meer gekleurd worden c.q. meer gedifferentieerd.Na een
uitvoerigediscussiewordt door de voorzitter geconcludeerd dat een persoonlijk lidmaatschapmet een
binding naar en betaling door een instelling van
gezondheidszorgdoor de meeste aanwezigenwordt
gepret'ereerd.
Binnen de totale vereniging kan eventueel met sub-groepenworden -qewerktnaar een be(bUv hoofdenautomatisering).
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Betreftende het punt "kennis I&G / bemiddelen"
wordt door de zaal opgemerkt dat bemiddelen zowel
intercollegialetoetsing als bemiddelenc.q. detacheren kan betekenen.
De voorzitter merkt op dat een van de hoofddoelen
moet zijn het op de hoogte zijn en blijven van allerlei
ontwikkelingenop het gebied van I&G; en dit is z.i.
alleen te behalen als men als VI&G als volwassen
partij meedoet.
4.

Open discussieover de toegankelijkheid van
de V I& G
De voorzitter stelt dat z.i. geen enkele groeperingbij
voorbaat mag worden genegeerd of verwaarloosd.
Hij vraagt de zaal vervolgensnaar principiële bezwaren tegeneen 'open' vereniging.
Een aantal aanwezigenzeggen niet tegen adviseurs,
doch wel tegen leverancierste zijn, waarna hierover
een brede discussieontstaat.O.a. tegen leveranciers
spreekt de mogehJkheiddat leden zich in het bijzijn
van leverancierswellicht geremd voelen in hun uitlatingen, vóór leveranciersen anderende brede openheid van de vereniging; die haar dan zou onderscheiden van andereclubs.
Als slotconclusiestelt de voorzitter dat de vereniging
in het begin alleen zou kunnen bestaanuit leden/instellingen, en dat de toelating van overige leden op
latere termijn beoordeelden geregeldkan worden.
Voorstellen voor formalisering, etc.
5.
Aangezieneen aantal aanwezigener moeite mee heeft
om zonder schriftelijk geformuleerde doelstellingen
en statutenal tot oprichting van een vereniging over
te gaan, wordt beslotene.e.a. uit te werken vóór de
vol gendevergaderi ngop vri j dag 19-1-1996.
Wellicht is het dan mogelijk aan deze vnl. formele
ver,qaderingeen thema op te hangen met een voor
iedereenvan belang zijnd onderwerp.
Na de formele oprichting kan dan zo spoedig mogelijk tot verdere acties worden overgegaan(oprichting
werkgroepen,enz.)
7.
Rondvraag en sluiting
Er wordt geen -eebruikgemaaktvan de rondvraag.
Te 12.45 u. sluit de voorzitter de vergaderingmet
dank aan de aanwezigenvoor hun opkomst, en aan
dhr Snel voor de gebodengastvnjheid in het Overvechtziekenhuis.
Vol-eende vergadering op 19 januari 1996 in het
Ziekenhuis Rivierenland te Tiel (aangebodendoor
dhr Kloet).

ReggieCorijn

