
 

Jaarverslag Dit Is Goede Zorg 2022 
 

 
 
Interne organisatie 

Stichting Dit Is Goede Zorg (DIGZ) is opgericht op 19 april 2022 met vijf bestuursleden en kent een 
Raad van Advies van drie personen. De bestuursleden komen met regelmaat (digitaal) bijeen in een 
bestuursvergadering. Vanaf oktober 2022 wordt de stichting ondersteund in secretariële, 
administratieve en organisatorische zaken door een management assistent. 
 
Mijlpalen: 

• Oprichting van de stichting, incl. het opstellen van een intern reglement. 

• Website online 

• LinkedIn pagina 

• Bankrekening geopend 

• ANBI status aangevraagd en toegekend 

• Mailaccount aangemaakt 

• Workspace opgezet 

• Vimeo kanaal ingericht (eind 2023 volgde 833 mensen/ organisaties het kanaal) 
 

 
 
Dialogen en webinars  

 
In 2022….. 
…. Is er één zoom dialoog georganiseerd over het opleiden van zorgverleners, ter opvolging van de 
bijdrage van DIGZ op het congres Modernisering Medische Vervolgopleidingen op 7 december 2021. 
Zorgverleners/ opleidingen van 7 verschillende opleidingen kwamen bijeen ter verdieping van de 
gedachten over interprofessioneel opleiden met extra aandacht voor dialoogvaardigheden.  
 
…..zijn er 9 negen live-webinars gehouden, die ook op de website zijn gepubliceerd.  

✓ 7 februari:  Technologie & humaniteit hand in hand 
✓ 14 maart:  Centralisatie van actute zorg, een ‘wicked problem’ 
✓ 11 april:  De toekomst van de publieke en eerstelijns zorg 
✓ 23 mei:  Planetary Health: hoe zetten we de volgende stappen? 
✓ 20 juni:  Hoe kijk jij naar de toekomst? 
✓ 4 juli:   3 dagen na het Malieveld… Hoe verder? 
✓ 8 september:  Bewegen we in de goede richting? 
✓ 10 oktober:  Wie is aan zet? 
✓ 14 november:  Digitale zorg(en) 

 
Naast de feitelijke uitzending van de webinars en de mogelijkheden die de gesprekken boden om 
vragen aan de gasten te stellen, ontstonden rondom het organiseren van de webinars verbindingen 
tussen de netwerken van de leden van DIGZ en de netwerken van de tafelgasten onderling. 
 

https://www.ditisgoedezorg.nl/webinars/


 
Daarnaast zijn er ook verschillende live interviews met 1 zorgverlener geweest, die niet zijn 
gepubliceerd op de website, maar wel op het Vimeo kanaal en verspreid via LinkedIn en de 
persoonlijke netwerken van DIGZers en gasten; 
 

 
 
Stagebegeleiding en andere onderwijsactiviteiten 

 
In 2022 heeft stichting DIGZ 2 stagebegeleidingen kunnen invullen: 

✓ Aios M+G met betrekking tot Publieke Ouderengezondheidszorg  
✓ Aios M+G met betrekking tot moral distress bij zorgverleners  

 
Via de website heeft DIGZ bijgedragen aan het uitvergroten van onderwijsactiviteiten van Med-Zero 
over Duurzame Zorg en Planetary Health. 
 
Eén van de bestuursleden geeft onderwijs over dialoogvaardigheden in de opleiding tot arts 
Maatschappij + Gezondheid en droeg bij aan een module in de master track Dialogue, Health and 
Society (VU).    
 

 
 
 
Netwerkvorming 

 
In 2022 heeft stichting DIGZ het gesprek opgezocht met drie organisaties: Triodos, Rabobank en 
VVAA. Deze drie organisaties zijn belangrijke partners voor velen in het zorglandschap. Volgens DIGZ 
liggen hun doelen en mogelijkheden in het verlengde van de missie van DIGZ. 
 
Eén van de bestuursleden was op 30 juni 2022 dagvoorzitter op Nursing Experience. 
 
Op 24 februari 2022 organiseerde 1 van de bestuursleden in consortiumverband een dialoog met als 
thema ‘Zorgverleners als vliegwiel voor een duurzame doorbraak’.  
 
Verschillende bestuursleden zochten actief de professionele media op: 
https://www.artsenauto.nl/ik-geloof-in-de-dialoog/ 
 
https://www.artsmg.nl/5-vragen-aan-arts-mg-marleen-kraaij-dirkzwager/ 
 
https://farmamagazine.nl/kom-eens-vaker-uit-de-spreekkamer-en-achter-de-toonbank-van-de-
apotheek-vandaan/ 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ditisgoedezorg.nl/nieuws/leer-meer-over-planetary-health-en-duurzaamheid-in-de-gezondheidszorg/
http://www.ditisgoedezorg.nl/nieuws/leer-meer-over-planetary-health-en-duurzaamheid-in-de-gezondheidszorg/
https://www.youtube.com/watch?v=JuD3zS6zvVw
https://www.youtube.com/watch?v=JuD3zS6zvVw
http://www.ditisgoedezorg.nl/nieuws/doe-jij-mee-in-de-duurzame-doorbraak/
https://www.artsenauto.nl/ik-geloof-in-de-dialoog/
https://www.artsmg.nl/5-vragen-aan-arts-mg-marleen-kraaij-dirkzwager/
https://farmamagazine.nl/kom-eens-vaker-uit-de-spreekkamer-en-achter-de-toonbank-van-de-apotheek-vandaan/
https://farmamagazine.nl/kom-eens-vaker-uit-de-spreekkamer-en-achter-de-toonbank-van-de-apotheek-vandaan/

