Reglement Deelnemersraad
DiastaseNetwerkNL - Expertgroepen
In artikel 12 van de statuten van Stichting DiastaseNetwerk Nederland wordt aangegeven dat het
stichtingsbestuur in aanvulling op de statuten diverse reglementen kan vaststellen. Samen met de statuten
zorgen deze reglementen voor structuur ten aanzien van de organisatie en activiteiten van het netwerk.
In de statuten staat onder artikel 8 een aantal globale zaken vermeld aangaande deelname en deelnemers.
Dit reglement “Deelname DiastaseNetwerkNL”, betreft alle aanvullende afspraken omtrent het
deelnemerschap.
DEELNEMERSRAAD
1.1 De stichting kent een deelnemersraad, die functioneert als overlegorgaan met de Expertgroepen.
1.2 Deelnemers van de stichting kunnen slechts zijn Expertgroepen. Zij zijn verplicht tot het voldoen van
een jaarlijkse financiële bijdrage, waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld. De hoogte
van de bijdrage voor 2020 is vastgesteld op €100,- per expertgroep.
1.3 Over toelating van de deelnemers beslist het bestuur met algemene stemmen nadat de aanvraag
door minimaal twee leden van de commissie Kwaliteitsborging op volledigheid is gecontroleerd en
goedgekeurd. Eventuele bezwaren van reeds participerende deelnemers dienen onderbouwd en
gemotiveerd bij het bestuur kenbaar te worden gemaakt. Uiteindelijk beslist het bestuur of een
bezwaar wel of niet prohibitief voor het deelnemerschap is.
1.4 Het deelnemerschap geschiedt per kalenderjaar en eindigt door het schriftelijk bedanken drie
maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar of door royement door het bestuur op grond van
gewichtige redenen, mede gelet op de doelstelling van de stichting, zulks ter beoordeling van het
bestuur.
1.5 Per Expertgroep is minimaal één, maar zijn bij voorkeur twee, expertgroep-leden aanwezig in de
vergaderingen van de deelnemersraad.
1.6 Het bestuur is verplicht ten minste eenmaal per jaar de vergadering van de deelnemersraad bijeen
te roepen.
1.7 De vergadering wordt door het bestuur van de stichting bijeengeroepen met inachtneming van een
termijn van tenminste veertien dagen, waarbij de dag van de oproeping van de vergadering niet wordt
meegeteld.
1.8. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en bij diens afwezigheid door een
door het bestuur aan te wijzen ander bestuurslid.
1.9 In de vergadering van de deelnemersraad heeft iedere deelnemer één stem, ongeacht het aantal ter
vergadering aanwezige expertgroep-leden van het betreffende DiastaseNetwerk.
1.10 Alle besluiten van de vergadering van de deelnemersraad zullen met volstrekte meerderheid van
uitgebrachte stemmen worden genomen.
1.11 Bij afzonderlijk reglement, als bedoeld in artikel 12, zullen nadere regels worden gesteld onder
meer betreffende toelating van deelnemers, de duur van de deelneming, de bijdragen van de
deelnemers en de bijeenkomsten van en met de deelnemers.
1.12 In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.
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1. Definities deelnemer, Expertgroep en expertgroep-leden
Onder ‘deelnemer’ aan het DiastaseNetwerkNL wordt verstaan een multidisciplinaire groep regionaal
samenwerkende professionals op het gebied van buikwandproblematiek (c.q. diastase). Verder te
noemen ‘Expertgroep’. Deze samenwerkende professionals binnen de Expertgroep worden verder
genoemd expertgroep-lid of expertgroep-leden.
2. Vereisten voor Expertgroep
Het multidisciplinaire karakter van een Expertgroep komt tot uiting doordat -tenminste- de volgende
disciplines vertegenwoordigd zijn binnen de groep:
 Professional die bekwaam en bevoegd is tot het in beeld brengen van de buikwand m.b.v. echografie
 Een plastisch chirurg en/of algemeen chirurg met bovengemiddelde affiniteit met
buikwandproblematiek
 Een verloskundige en/of gynaecoloog
 Een geregistreerd bekkenfysio- of oefentherapeut met bovengemiddelde affiniteit met
buikwandproblematiek. Zo mogelijk aantoonbare kennis, kunde en ervaring met het behandelen van
buikwandproblematiek. Dit kan aan de hand van aangeleverd bewijs van bij- en nascholing of
bespreken werkwijze en verworven competenties ( zie bijlage competenties).
 Een peri-partum cursus begeleid(st)er, met aantoonbare verdieping op gebied van diastase
problematiek.
 Een trainer met kennis, kunde, ervaring en affiniteit betreft buikwandproblematiek.
Het is mogelijk dat één professional meerdere rollen vervult. Bijvoorbeeld een bekkenfysiotherapeut die
ook opgeleid is als echografist en/of peri-partum cursus begeleid(st)er. Daarnaast zouden ook overige
zorgdisciplines mogen aansluiten bij de expertgroep mochten deze aantoonbare affiniteit met
buikwandproblematiek hebben, zoals bijvoorbeeld fysio- of oefentherapeuten zonder of met overige
verbijzondering(en).
Mocht er in dezelfde omgeving al een expertgroep zijn, zal eerst besproken worden of een
samenwerking mogelijk is. Dit heeft de voorkeur vanuit het bestuur.
Mocht dit niet mogelijk blijken moet de nieuwe groep onderbouwen wat de obstakels zijn en kan de
bestaande expertgroep zijn eventuele bezwaren kenbaar maken. De uiteindelijke beslissing tot toelating
van een nieuwe groep zal bij het bestuur liggen.
3. Eisen voor professional die wil deelnemen aan een Expertgroep
Van de professional die zitting wil nemen in een Expertgroep wordt door de Stichting
DiastaseNetwerkNL geëist dat hij/zij:
a. In het bezit is van een voor de beroepsgroep specifiek diploma.
b. Is ingeschreven in het kwaliteitsregister van de beroepsgroep en -indien van toepassing- BIG
geregistreerd is.
c. Werkt volgens het werkprotocol (i.o.) van DiastaseNetwerkNL
d. Werkt met een elektronisch patiënten dossier (EPD). Ook de personal trainers houden vorderingen
van cliënten digitaal bij.
e. Tijd- en kennis investeert om de kwaliteit van zorg voor patiënten met buikwandproblematiek
continu te waarborgen.
f. Deelneemt aan de vergaderingen van zijn/haar Expertgroep
g. Bereid is om deel te nemen aan scholingsdagen van de stichting en/of van zijn/haar Expertgroep
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h. Bereid is jaarlijks een financiële bijdrage te leveren, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door het
stichtingsbestuur (artikel 1.2 van dit reglement)
i. In staat is vernieuwingen direct te implementeren in zijn/haar praktijk.
j. Zich één keer in de drie jaar beschikbaar stelt om zitting te nemen in de deelnemersraad, in een
commissie of in het stichtingsbestuur.
k. Registreert hoeveel netwerkpatiënten worden behandeld per jaar in zijn/haar werkomgeving.
l. Bereid is samen te werken met andere netwerkprofessionals en zich open stelt voor (eventuele)
verschillen in behandelmethode.
m. Mede ondertekenaar is van de samenwerkingsovereenkomst.
n. Zich bewust is van de consequenties bij het niet naleven van de verplichte voorwaarden.
o. Toetreding nieuw lid binnen een bestaande expertgroep, alleen met toestemming van de bestaande
groep.
4. Plichten betreffende handelswijze Expertgroepen
a. Een Expertgroep conformeert zich aan de statuten en reglementen van DiastaseNetwerkNL
b. Er wordt binnen de Expertgroep gewerkt en verwezen volgens het ‘Protocol verwijsafspraken’ (i.o.)
van DiastaseNetwerkNL
c. Er vindt periodiek overleg plaats tussen de leden van de Expertgroep
d. Er wordt samenwerking gezocht met eventueel aanwezige naburige Expertgroepen. Het landelijk
bestuur bepaalt over toelating van Expertgroep tot DiastaseNetwerkNL (artikel 1.3).
e. Er is een beschreven structuur binnen de Expertgroep en de groep kiest uit haar midden op zijn minst
een voorzitter. Alle voorzitters van de Expertgroepen vormen samen de deelnemersraad. Hiervan
wordt één hoofd van de deelnemersraad gekozen. Het hoofd van de deelnemersraad vergadert 1 x
per jaar met alle voorzitters van de Expertgroepen, hierbij is minimaal 1 afgevaardigde van het
bestuur aanwezig.
5. Rechten betreffende handelswijze regionale netwerken
a. (Professionals binnen) Expertgroepen mogen gebruik maken van de door DiastaseNetwerkNL
ontwikkelde website, social media en PR materiaal en kunnen zich zodoende beter profileren
b. (Professionals binnen) Expertgroepen kunnen gebruik maken van de kennis, structuur en scholingen
van DiastaseNetwerkNL
c. (Professionals binnen) Expertgroepen kunnen gebruik maken van onderhandelingen die
DiastaseNetwerkNL in een ieders belang zal doen met derden.

Wilt u uw Expertgroep aanmelden bij DiastaseNetwerkNL?
Vul dan het inschrijfformulier in op www.diastase.info en stuur deze ingevuld en ondertekend retour naar:
Bestuur Stichting DiastaseNetwerkNL
p/a Sietske Wildschut
Haulsterweg 10
8506BJ Haskerhorne
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