Citaten uit de notulen van de QPB verslaggeving m.b.t. de
voortgang van het transitieproject.
QPB 16 jun 2014: “SEHOS is van mening dat de transitie als het gaat om het borgen van de
kwaliteit van de zorg een aangelegenheid van SEHOS is. Vandaar dat SEHOS aangeeft dat
zij bezig zijn met een eigen transitieplan. GMN geeft aan dat SEHOS geen eigen transitieplan
kan maken, alleen een verbeterplan voor SEHOS. USONA en SEHOS zouden voor wat
betreft de transitie samen moeten optrekken. SEHOS geeft aan dat zij in overleg zijn met
USONA en dat het overleg in zeer goede verstandhouding verloopt.”
QPB 28 juli 2014: “15 juli heeft USONA-overleg gehad met de vertegenwoordigers van de
RVT van SEHOS, Medische staf bestuur en RvB van SEHOS. Hieruit is gebleken dat er veel
misverstanden bestaan over het Transitieplan. Die zijn inmiddels opgehelderd.16 juli heeft
USONA-overleg gehad met de RvB van SEHOS. Tijdens dit overleg heeft de RvB aan
USONA gecommuniceerd, dat SEHOS een communicatiestructuur gaat opzetten intern voor
de transitie die als klankbord kan fungeren voor de transitiemanager SEHOS. Hierna kunnen
Franke Scheper en Theo Janssen als transitiemanagers aan de slag gaan met het verder
uitwerken van het transitieplan, zodat in september een nieuwe versie van het plan
gepresenteerd kan worden.”
QPB 4 augustus 2014: “Vanmiddag heeft de RvB van SEHOS-overleg met de RVT om
formeel groenlicht te krijgen om verder te gaan met het transitieproces. SEHOS heeft een
document opgesteld over hoe vorm kan worden gegeven aan een interne
communicatiestructuur gedurende de transitie. Het document circuleert nu intern. Binnenkort
wordt er een besluit hierover genomen. Hierna zal SEHOS met USONA afstemmen over de
inhoud van dit document.
GMN maakt zich zorgen over de samenwerking tussen SEHOS en USONA. GMN wilt een
informatiedag organiseren om ervoor te zorgen dat de hele klankbordgroep wordt
geïnformeerd en dat alle partijen dezelfde informatie hebben. Het Land Curaçao is conform
de MoU verantwoordelijk voor een goede samenwerking tussen SEHOS en USONA en gaat
initiatief nemen om de samenwerking te bevorderen.”
QPB 11 augustus 2014: “Dinsdag 12 augustus heeft de RvB van SEHOS vervolg overleg met
de RVT om formeel groenlicht te krijgen om verder te gaan met het transitieproces. SEHOS
heeft een document opgesteld over hoe vorm kan worden gegeven aan een interne
communicatiestructuur gedurende de transitie. Het document circuleert nu intern. SEHOS wil
zo snel mogelijk tot samenvoeging van dit stuk in het transitieplan. RvB zal spoedig met
Theo Janssen zitten om het protocol verder uit te werken.”
QPB 18 augustus 2014: “SEHOS zal hun eigen plan niet verder perfectioneren. De RvB
wacht nog op reactie van het Med. Stafbestuur, maar die wil mogelijk eerst een reactie van
hun achterban. Dit zou kunnen leiden tot vertraging van het transitietraject. USONA pleit
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voor een snelle integratie van het plan van SEHOS in het transitieplan tot een nieuwe versie
die in september klaar zal zijn. De RvB heeft a.s. maandag overleg met de RVT en de RVT
kan kiezen om groenlicht te geven voor de integratie of te wachten op de reactie van de
medische specialisten. USONA stelt voor dat indien de RVT kiest om te wachten op de
medische staf, toch om toestemming te vragen om alvast te beginnen met de integratieslag.
De reactie van de medische specialisten wordt dan, zodra beschikbaar, meegenomen.”
QPB 25 augustus 2014: “Vanmiddag om 14:30u bespreekt de RvB van SEHOS hun plan met
de RVT. Anders dan vorige week is aangegeven, geeft de RVT advies aan de RvB over het
wel of niet starten van het transitietraject, maar neemt de RvB het uiteindelijk besluit.
Min. GMN is ontevreden over de vertraging in dit traject. Hij wacht tot morgen op een
positief bericht van de RvB. Indien dit uitblijft gaat de minister zelfcontact opnemen met de
voorzitter van de RVT om te horen wat er precies aan de hand is.
USONA pleit voor een snelle integratie van het plan van SEHOS in het transitieplan tot een
nieuwe versie die in september klaar zal zijn. USONA stelt voor dat indien de RVT adviseert
om te wachten op de medische staf, om toch toestemming te vragen om alvast te beginnen
met de integratieslag. De reactie van de medische specialisten wordt dan, zodra beschikbaar,
meegenomen.”
QPB 1 september 2014: “De RVT van SEHOS heeft het transitieplan van SEHOS
goedgekeurd. Het plan is gestuurd naar de medische specialisten en VMSC. Het zal
waarschijnlijk minstens twee weken duren voordat SEHOS een reactie heeft van de medische
specialisten.
De oriënterende gesprekken voor integratie van de twee plannen tussen de transitiemanagers
SEHOS en USONA kunnen van start gaan. SEHOS zal hun plan mailen naar de leden van de
QPB.”
QPB 15 september 2014: “Verwacht wordt dat deze week de het medisch stafbestuur SEHOS
(MSB) en de VMSC hun commentaar op het SEHOS document over de transitie aan de RvB
SEHOS kenbaar zullen maken.
In de tussentijd werken de transitiemanagers aan een integratie van de twee documenten die
er nu liggen en zullen later in het geïntegreerde gezamenlijke transitieplan van SEHOS en
USONA ook het commentaar van MSB en VMSC verwerken. Theo Janssen meldt dat er nog
wel duidelijke verschillen bestaan tussen SEHOS en USONA over de regie over het
transitietraject en over het concept van de inrichting van de transitie: verbeteren of
veranderen. Hierover zullen de transitiemanagers geen besluit kunnen nemen, maar wel een
advies kunnen geven, via de voorzitter QPB, aan de minister van GMN.
Voorzitter QPB geeft aan te overwegen om in oktober een werkconferentie te beleggen met
alle MoU partners om de toekomstige werkwijze te verankeren.”
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QPB 22 september 2014: “Het stafbestuur heeft vergaderd over hun input aan het plan van
SEHOS. Dit wordt momenteel in het plan van SEHOS verwerkt. Als dit verwerkt is, kan er
vergaderd worden met de leden.
In de tussentijd werken de transitiemanagers gewerkt aan een integratie van de twee
documenten die er nu liggen. Het inhoudelijke deel van de twee plannen is nu in grote lijnen
geïntegreerd. Theo Janssen meldt dat er nog wel duidelijke verschillen bestaan tussen
SEHOS en USONA over de regie over het transitietraject en over het concept van de
inrichting van de transitie: verbeteren of veranderen. Hierover zullen de transitiemanagers
geen besluit kunnen nemen, maar wel een advies kunnen geven, via de voorzitter QPB, aan
de minister van GMN.
Dit is volgens de voorzitter een punt die tijdens de werkconferentie besproken dient te
worden, maar dat feitelijk al in eerdere stukken is vastgelegd en besloten”
QPB 29 september 2014: “Franke Scheper had onverwacht dienst afgelopen weekend,
waardoor hij er niet aan toe is gekomen om aan de nieuwe versie van het transitieplan te
werken. Wel zijn de transitiemanagers een heel eind op weg met de integratie van
Transitieplan USONA versie 1.0 en het plan van SEHOS versie 9.0. De RvB van SEHOS
geeft aan dat er een nieuwe versie is van het plan van SEHOS, namelijk versie 9.5 waarin het
commentaar van VMSC en de medische staf is verwerkt. Dit wordt aan de medische staf
voorgelegd ter goedkeuring. De RvB in afwachting van deze goedkeuring versie 9.5 naar de
voorzitter van de QPB en Theo Janssen als transitiemanager. De transitiemanagers zullen alle
aanpassingen in het plan van SEHOS die geen betrekking hebben op de regie over het
transitietraject en het concept van de inrichting van de transitie: verbeteren of veranderen,
over nemen in de geïntegreerde versie van het transitieplan. Uiterlijk op 10 oktober zal de
QPB, de geïntegreerde versie van het transitieplan ontvangen.
Tijdens de werkconferentie in de laatste week van oktober zullen de betwiste punten worden
besproken, die feitelijk al in eerdere stukken zijn vastgelegd en besloten.”
QPB 13 oktober 2014: “Uiterlijk op 10 oktober zou de QPB, de geïntegreerde versie van het
transitieplan ontvangen. Het is de transitiemanagers echter niet gelukt om met elkaar af te
stemmen over de laatste geïntegreerde versie. Verder hebben de medische specialisten
morgen een vergadering over het plan van SEHOS. Het doel van deze vergadering is een
formele goedkeuring op het plan.
Het streven van de transitiemanagers is a.s. de geïntegreerde versie van het transitieplan naar
de QPB te sturen. Tijdens de werkconferentie in de laatste week van oktober zullen de
betwiste punten worden besproken, die feitelijk al in eerdere stukken zijn vastgelegd en
besloten.
USONA legt uit welke deelprojecten van de transitieprioriteit hebben en zo snel mogelijk van
start moeten gaan.”
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QPB 20 oktober 2014: “Het geïntegreerde transitieplan is naar de QPB gemaild. Alle
commentaar van USONA, de RvB van SEHOS en de QPB moeten in een apart document
verzameld worden. Op 3 november zal het commentaar in de vergadering van de QPB
besproken worden. Dan zal ook een datum worden afgesproken voor de werkconferentie.”
QPB 3 november 2014: “Het geïntegreerde transitieplan is naar de QPB gemaild. Alle
commentaar van USONA, de RvB van SEHOS en de QPB moeten in een apart document
verzameld worden. RvB van SEHOS heeft het document gestuurd naar de RVT en de
medische staf bestuur. Die hebben uitstel gevraagd om te reageren tot 17 november. USONA
geeft aan dat de vertraging zal leiden tot een verhoging van de druk bij de uitvoering van de
transitie.
28 november wordt een werkconferentie georganiseerd door GMN over de transitie. USONA
zal in overleg met Siegfried Victorina een opzet maken voor de agenda van de
werkconferentie.”
QPB 17 november 2014: “De RvB van SEHOS dient officieel een addendum in op het
geïntegreerde transitieplan. De voorzitter van de QPB gaat deze week nog met SEHOS
hierover overleggen. De rest van de QPB krijgt deze week de gelegenheid om kennis te
nemen van de inhoud van het addendum. Marion Schroen dient ook vandaag nog haar
commentaar in. In de vergadering van volgende week zal de QPB inhoudelijk in gaan op dit
commentaar en het addendum van SEHOS.
2 december wordt een werkconferentie georganiseerd door GMN over de transitie. Siegfried
Victorina zal, ondersteund door de transitiemanagers, een opzet maken voor de agenda van
de werkconferentie.”
QPB 24 november 2014: “De voorzitter van de QPB heeft geen afspraak kunnen maken met
de RvB van SEHOS om het addendum te bespreken. Morgen om 7:00u gaat de voorzitter
vergaderen met de transitiemanagers en Reginaldo Doran namens USONA en Javier
Hernandez namens de RvB van SEHOS.”
QPB 8 december 2014: “De voorzitter van de QPB is bezig met het bestuderen van het
commentaar van de transitiemanagers op het addendum. USONA geeft aan dat vanaf januari
de planning onder druk komt.”
QPB 12 januari 2015: “De voorzitter van de QPB is bezig met het bestuderen van het
commentaar van de transitiemanagers op het addendum. USONA geeft aan dat vanaf januari
de planning onder druk komt. Transitieplan moet worden goedgekeurd door GMN
(Siegfried/MINGMN). Er moet een beslissing worden genomen of wel het addendum
integraal overnemen (heeft voorkeur SEHOS) of addendum niet overnemen (dit kan SEHOS
niet goedkeuren). Het lijkt erop dat iedereen op de inhoudelijke punten voor 90% op één lijn
zit, maar de knelpunten betreffen wie de regie heeft over de transitie en het hanteren van de
ontwerpbenadering als uitgangspunt.”
QPB 19 januari 2015: Idem (geen voortgang)
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QPB 26 januari 2015: Idem (geen voortgang)
QPB 2 februari 2015: “De voorzitter heeft het addendum van SEHOS op het geïntegreerde
transitieplan bestudeerd. Hij gaat deze week met de transitiemanagers zitten om zijn
commentaar te bespreken. Volgende week wordt het stuk in de QPB besproken.”
QPB 9 februari 2015: “De voorzitter heeft het addendum van SEHOS op het geïntegreerde
transitieplan bestudeerd. Hij heeft dit met de transitiemanagers besproken. Er is een nieuwe
versie van het transitieplan. Een deel van het addendum is overgenomen en een deel niet. De
voorzitter gaat het deel dat niet is overgenomen bespreken met de sounding board. Volgende
week wordt het stuk in de QPB besproken.”
QPB 23 februari 2015: “De voorzitter heeft het addendum van SEHOS op het geïntegreerde
transitieplan bestudeerd. Hij heeft dit met de transitiemanagers besproken. Er is een nieuwe
versie van het transitieplan. Een deel van het addendum is overgenomen en een deel niet. De
voorzitter gaat het deel dat niet is overgenomen bespreken met de sounding board. Over twee
weken (9 maart) wordt het stuk in de QPB besproken.”
QPB 2 maart 2015: “Het transitieplan 2.1 wordt volgende week besproken in de QPB.”
QPB 9 maart 2015: “Het transitieplan 2.1 is besproken in de QPB. De opmerkingen van
Marion Schroen en Siegfried Victorina worden verwerkt in het transitieplan versie 3.0. De
QPB is akkoord dat dit document dat het startdocument voor de transitie is. Over een aantal
weken zullen de transitiemanagers de nieuwe planning van de transitie presenteren.”
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