
 

Aanvulling op nieuwsbrief Rijn en Duin: positie Knooppunt Ketenzorg binnen Rijn en Duin 
 

Geachte lezer, 

 

In elke nieuwsbrief vragen wij om feedback en nodigen wij ook uit tot het stellen van vragen. 

In de nieuwsbrief van september is aandacht besteed aan de positie van Knooppunt 

Ketenzorg (verder KK) binnen Rijn en Duin. Wij vinden het heel positief dat hierover 

verschillende vragen zijn gesteld, met name over de continuering van deze activiteiten.   

 

Lezers geven aan dat er diverse zorgen leven, zoals: worden de activiteiten volwaardig 

gecontinueerd, worden de kaderartsen & -apothekers blijvend goed betrokken, wie voert 

het overleg straks met de ziekenhuizen Alrijne en LUMC, en is er straks binnen Rijn en Duin 

voldoende geld om de kwaliteit en activiteiten van KK te borgen. 

 

Nogmaals, fijn om met deze aanvulling op de nieuwsbrief een toelichting te geven! 

 

Het klopt dat KK per 1 januari 2023 onderdeel wordt van de regio-organisatie Rijn en Duin. 

KK heeft in onze regio een belangrijke positie opgebouwd en daarvoor veel waardering 

geoogst. Vanwege het belang van alle werkzaamheden wil de Stuurgroep niets liever dan dat 

de kwaliteit van het werk en de werkzaamheden zelf gecontinueerd worden. Zoals wij in de 

nieuwsbrief van september al schreven, zal de financiering van KK via de regio-organisatie 

lopen. De Stuurgroep (en wij gaan er vanuit ook de nieuw te benoemen bestuurder) zullen 

borgen dat de multidisciplinaire werkzaamheden van KK binnen Rijn en Duin zodanig 

bekostigd worden dat ze daarmee op hetzelfde kwalitatief hoogwaardige niveau 

gecontinueerd worden.  

 

Wel is het zo dat een paar belangrijke gezichten niet automatisch ‘meeverhuizen’ per 1 

januari. Dit geldt voor de bestuursleden Ferdinand Oppenhuizen, Marrit Wester en Cora 

Vermeulen. Op dit moment loopt het proces van invulling geven van posities in de nieuwe 

regio-organisatie. Dat proces zal de komende maanden verder uitgewerkt worden. Dan is 

het ook duidelijk of en zo ja waar de mensen van KK in de nieuwe organisatie terechtkomen. 

Er zal sowieso, zolang het nodig is, gezorgd worden voor overdracht van kennis en ervaring. 

 

Omdat er naast functies ook verschillende rollen vacant zijn, is het niet onwaarschijnlijk dat 

wij één of meer van deze gezichten terug zien in Rijn en Duin. Als het gaat om de 

ondersteuning van bestuur en werkgroepen (officemanager) zal deze in ieder geval tot 1 juli 

2023 gecontinueerd worden. 

 

Namens de Stuurgroep, 

 

Marianne Oomens 

Kwartiermaker  
 


