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Nieuwe
bestuursleden
zoeken
de verbinding

Tijmen Hiep (33) en Miriam
Stoks-Goosensen (44) nemen
in het bestuur de plekken in van
apotheker Arjan van Nistelrooij,
die na tien jaar afscheid heeft
genomen als bestuurslid, en
Alexander Tolmeijer, die na drie
jaar vertrekt. Tolmeijer was
naast bestuurslid ook penningmeester. Beiden hebben
bijgedragen aan een nieuwe
bestuursstructuur en een meer
inhoudelijke en vernieuwende
koers van Vereniging VvAA.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 22 juni j.l. zijn
Miriam Stoks-Goosensen en Tijmen Hiep benoemd als
nieuwe leden van het bestuur van Vereniging VvAA. Hiep is
ook penningmeester. Wie zijn deze nieuwe bestuurders?
Tijmen Hiep uit Amsterdam koos voor
tandheelkunde vanwege de combinatie
van technisch werk met de omgang
met mensen. Naast tandarts is Hiep ook
Master of Law. “Toen ik bijna klaar was
met de studie tandheelkunde was ik pas
23. Ik had sterk het gevoel dat ik nog niet
klaar was met leren. Dan kun je je verder
verdiepen in de tandheelkunde, maar ik
heb meer de verbreding gezocht in een
studie rechten.” Bij zijn bestuurswerk
blijkt de rechtenstudie een prettige
achtergrond. “Beleidsstukken zijn vaak
in juridische taal geschreven en daarbij
heb ik enige kennis van de relevante
wetten. Ook heb ik meer inzicht gekregen in hoe besluitvorming in de politiek
in zijn werk gaat.”
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Hiep werkt als tandarts in een praktijk in Katwijk. Voor hem was het een
bewuste keuze om als zzp’er te gaan
werken. Een van de redenen was dat hij
al snel druk was met bestuurstaken voor
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
(KNMT).
“Als tandarts ben ik opgeleid om zeer
nauwkeurig en gedetailleerd te werken
in het belang van de patiënt. Als bestuurder is juist een benadering op hoofdlijnen gewenst. Het schakelen tussen deze
twee uit elkaar liggende benaderingen
is voor mij belangrijk geweest.” Bij de
KNMT leerde Hiep verder de diversiteit
van de achterban bij elkaar te brengen
in standpunten. “Dit neem ik mee naar

VvAA, van de variëteit bij de tandartsen
naar het brede scala van zorgverleners.
Er zijn natuurlijk veel overeenkomsten
tussen zorgprofessionals, maar ook veel
verschillen. Het lijkt me enorm leuk om
de andere beroepsgroepen beter te leren
kennen en te onderzoeken welke problemen daar spelen.”
Hiep heeft ook oog voor de jonge zorgverleners: “Ik vind het een uitdaging om
mee te denken hoe we deze groep aan
ons kunnen binden, op dat dossier ga ik
zeker ook meekijken.”

tijmen.hiep@vvaa.nl

Miriam Stoks-Goosensen is sinds
1998 apotheker en sinds 2011 mede-eigenaar van een maatschap met meerdere
apotheken. Daarnaast doceert ze aan de
hbo-opleiding Farmaceutisch Consulent.
In haar maatschap zitten verschillende
apotheken in diverse delen van Nederland. Zelf werkt ze in drie vestigingen
in Nijmegen. “Wat mij in het beroep van
apotheker aantrekt, is de combinatie van
zorg verlenen en ondernemen. Het feit
dat je het ene uur bezig bent met een ingewikkelde medicatiebeoordeling en het
volgende met bedrijfsvoering, maakt het
een boeiend en fascinerend beroep. Al
onze apotheken maken deel uit van een
multidisciplinair gezondheidscentrum.
Naar mijn mening is dat vandaag de dag

bijna een voorwaarde om kwalitatief
hoogstaande eerstelijnszorg te leveren.”
Naast haar werk als apotheker is Stoks
ook actief als bestuurder. In de regio
Nijmegen is ze lid van verschillende
besturen op het gebied van ketenzorg,
ICT en overdracht van medicatie tussen
de eerste en tweede lijn. Daarnaast is
ze ook bestuurslid van Farmazorg, een
club van zestien Nijmeegse apotheken
die samen de dienstapotheek beheren,
de poliklinische apotheek medebesturen en allerlei projecten op het gebied
van medicatieveiligheid en ketenzorg
draaien. Stoks: “De belangrijkste les
die ik in de verschillende besturen heb
geleerd, is dat je het als zorgverlener in
deze tijd bijna niet alleen kunt doen.

Het is belangrijk om de verbinding te
zoeken met andere zorgverleners, zowel
binnen als buiten je eigen beroep. Dat is
niet alleen noodzakelijk om goede zorg
te kunnen verlenen, maar het maakt
het werk ook veel leuker.” Dat is ook wat
Stoks aantrekt in het bestuur van VvAA.
“Ik ben nieuwsgierig of ik de kennis en
ervaring die ik in de regio heb opgedaan,
kan gebruiken om ook binnen VvAA de
verbinding tussen de zorgverleners te
behouden en waar mogelijk te verbeteren. Als speerpunten zou ik me dan
natuurlijk graag bezighouden met ketenzorg, ICT en eHealth.”

miriam.stoks@vvaa.nl
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