
Kwaliteit en
samenwerking

‘‘
PeriScaldes staat voor kwaliteit en samenwerking in de eerste lijn. 
Dat is een behoorlijke opgave en we denken dat we daar samen 
met alle aangesloten zorgverleners succesvol in zijn. In 2019 
leverde deze samenwerking een aantal mooie resultaten op. 

Zo zijn we voor het eerst met O&I 
financiering gaan werken. O&I staat 
voor Organisatie en Infrastructuur en is 
bedoeld om de organisatie van de eerste 
lijn te versterken. Voor PeriScaldes 
betekende dit enerzijds afroming van 
overhead, anderzijds vormde deze 
nieuwe ontwikkeling een impuls om 
samen met de beoogd fusiepartner 
ZHCo om financiering samen verder te 
implementeren. Organisatie van eerste 
lijn gaat immers niet over chronische 
zorg alleen.
 
Een andere  ontwikkeling is het feit 
dat de deelnemende huisartsen van 
PeriScaldes en ZHCo zich massaal 
achter de aanvraag voor de OPEN 
subsidie hebben geschaard. Daarmee 
laten we zien dat de eerste lijn één partij 
is die, met gebruikmaking van e-Health, 
het heft in handen neemt om zorg in 
Zeeland toekomstbestendig te maken. 

Samenwerking kan ook weerbarstig zijn, 
zoals blijkt uit het fusietraject van 
PeriScaldes met de ZHCo. Gedurende 
de eerste maanden van 2019 werd bij 
beide partijen de noodzaak gevoeld om 
tot een fusie te komen, maar deson-
danks verliep het fusieproces te stroef. 
Om het vertrouwen terug te krijgen – 
benodigd om tot concrete uitwerking te 
kunnen komen - was een wisseling van 

begeleiding nodig. Eind 2019 hadden 
beide partijen er weer vertrouwen in dat 
de fusie in de loop van 2020 afgerond 
zou kunnen worden. Dat is hard nodig: 
er zijn genoeg uitdagingen in de eerste 
lijn die gezamenlijk aangepakt 
moeten worden. Met behulp van nieuw 
te werven medewerkers uit de O&I 
financiering kunnen we de samen- 
werking met eerste en tweede lijn, GGZ 
en sociaal domein verder uitbreiden. 
Ook kunnen we aandacht gaan besteden 
aan ICT-vraagstukken en e-Health. 
 
Doordat het fusieproces veel tijd en 
energie in beslag genomen heeft, is 
minder opgestart dan we hadden 
gehoopt. Maar dat willen we in 2020 
goedmaken. Gelukkig zijn er ook diverse 
nieuwe projecten opgestart. En hebben 
we samen met het team van PeriScaldes 
bereikt dat chronische zorg in de eerste 
lijn op een nog hoger niveau is gekomen. 
Er zijn stappen gemaakt om verder in 
de richting van persoonsgerichte zorg 
te bewegen. Het denken over kwaliteit 
staat niet stil. Zorgverleners worden 
uitgedaagd om zelf verantwoordelijkheid 
te nemen voor kwaliteit. Ook voor 2020 
zien we nog genoeg uitdagingen en 
kansen in de Zeeuwse eerste lijn.

Namens het bestuur van PeriScaldes,
Eric van Russen Groen, voorzitter 

Jaarverslag

2019
De Huisarts- 
monitor verder 
uitgerold
In 2019 is het kwaliteitsmanage-
mentsysteem ‘De Huisartsmonitor’ 
verder uitgerold en geoptimaliseerd. 
In samenwerking met de ZHCo kon 
het systeem tegen een gereduceerd 
tarief aan de PeriScaldes-leden worden 
aangeboden. Meerdere praktijken 
maakten van deze aanbieding ge-
bruik. De eerste vijf praktijken die zich 
hadden aangemeld, ontvingen het 
abonnement het eerste jaar cadeau. 

‘De Huisartsmonitor’ biedt onder 
andere een eenvoudig overzicht van 
de jaarplanner. Zo is snel inzichtelijk 
welke taken door wie uitgevoerd moe-
ten worden, eventueel met behulp van 
een automatisch herinneringsbericht. 
Voor praktijken is het systeem tevens 
een handige tool om de praktijk op 
orde te krijgen voor praktijkaccredita-
tie danwel -certificering.

Hartelijk dank
voor alle inzet!
Gestopt:
-  Ruben de Kuijper 

(Werkgroep Ouderenzorg)
-  Ina van den Driest 

(Werkgroep DM/VRM)
-  Lennie Backx (werkgroepen Astma/

COPD en DM/VRM)
-  Michel ten Have (bestuurslid van 

Coöperatie PeriScaldes)
Allen zijn persoonlijk bedankt- maar 
bij deze een zeer verdiend en openlijk 
hartelijk dank voor de getoonde inzet 
en betrokkenheid!

Aandacht
voor laaggeletterdheid
De overkoepelende POH-bijeenkomst met als thema 
‘Laaggeletterdheid’, die PeriScaldes in samenwerking met 
Pharos organiseerde, werd in oktober goed bezocht. 
Na de uitleg door een in dit onderwerp gespecialiseerde 
huisarts konden de aanwezigen in een workshop aan de 
slag. De aanwezigheid van een ervaringsdeskundige bleek 
essentieel, want hoe herken je laaggeletterdheid en hoe pas 
je je communicatie aan? 

Ook informatie over diabetes is dikwijls onvoldoende 
afgestemd op de laaggeletterde patiënt, stelt diabetes- 
verpleegkundige/consulent Charlotte Kempe: 
“Daarom zijn we in 2019 gestart met screening van 
bestaand foldermateriaal en andere documenten. 
Het informatieve scheurblok over diabetes is op het gebied 
van taalniveau herzien en werd tijdens deze nascholings-
avond gepresenteerd.”

Pilot Anderhalvelijns-
zorg Reumatologie 
Reumapatiënten op Schouwen-Duiveland, de Bevelanden 
en Walcheren kunnen sinds eind 2018 in een aantal huisarts- 
praktijken terecht voor een ‘meekijkconsult’. Evaluatie in 
2019 stemt tot tevredenheid: de eerste reacties zijn positief. 

Deelnemende huisartsen en reumatologen ervaren 
de gezamenlijke meekijkconsulten als positief. “Zo’n 
meekijkconsult is leerzaam en leuk om te doen,” zegt 
Wouter van Werkum, huisarts in ’s-Gravenpolder. 
“Samen de patiënt beoordelen werkt wel zo prettig. Als 
er toch aanvullend onderzoek of extra behandeling nodig 
is, verwijzen we de patiënt natuurlijk door. Maar het 
onderzoek, een controle, een advies of injectie kunnen 
we heel goed in de huisartspraktijk doen. Het scheelt de 
patiënt ook in de kosten: een bezoek aan het meekijk-
consult gaat niet ten koste van het eigen risico. Samen 
een patiënt beoordelen haalt de zorg écht dichterbij.” 

Ook huisarts Angelique Tirion ziet niet op tegen extra 
reumatologische behandelingen in de praktijk: 
“De tijdsinvestering heb je zelf in de hand, deze valt 
trouwens erg mee.” Uit de tussentijdse resultaten blijkt 
dat zo’n driekwart van de patiënten na het meekijk- 
consult verder begeleid wordt in de huisartsenpraktijk. 
In ongeveer 18% van de gevallen wordt de patiënt alsnog 
verwezen naar de reumatoloog. Ook patiënten reageren 
positief: zij beoordelen het meekijkconsult gemiddeld 
met een 8,3.

Zorg4Zeeland app
Het gros van de Nederlan-
ders is online, waarbij de 
nieuwe generaties ook nog 
eens anders naar zorg kijken. 
Tegelijkertijd wordt de werk-
druk in de huisartsenpraktijk 
als steeds hoger ervaren. 
Vanuit een verdere samen-
werking tussen de ZHCo en 
PeriScaldes is een werk-
groep ICT opgericht, waarin 
complexe ICT-vraagstukken 
worden besproken. 
Deze werkgroep ontwikkelde 
in 2019 het idee voor één 
regionale huisartsenapp, de 
Zorg4Zeeland app. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt 

van richtlijnen vanuit het 
landelijke programma 
OPEN, waarbij inmiddels 
het grootste deel van de 
huisartsen zich heeft aange-
sloten. Om als collectief te 
kunnen aansluiten bij OPEN, 
heeft de werkgroep daartoe 
alle benodigde informatie 
verzameld. De Zorg4Zeeland 
app wordt in 2020 verder 
ontwikkeld en hopelijk gaan 
alle praktijken er daarna mee 
aan de slag! In de toekomst 
wordt ernaar gestreefd om 
van deze app een Persoon-
lijke Gezondheidsomgeving 
(PGO) te maken.

Zoutboek
Om patiënten te 
ondersteunen om 
minder zout te eten, 
is het Zoutboek ‘De 
ongezouten waar-
heid’ ontwikkeld. 
Het Zoutboek ofwel 
Zoutpakket is een 
uitgave van de 
Nierstichting en bestaat uit een Zoutboek, folders, 
verwijskaartje en kruidenwijzer. De buisjes met zout 
in het pakket maken zichtbaar hoeveel zout er in veel- 
gebruikte voedingsmiddelen zit. Minder zout eten 
begint immers met weten waar zout in zit. 
Alle huisartsen, POH’ers en diëtisten die deelnamen 
aan de scholing Nieuwe zorgstandaard chronische 
nierschade hebben het zoutboek ontvangen.

 
Hoe verbinden we 
medisch en sociaal 
domein?
Eén van onze ambities is het implementeren van een 
optimale vorm van multidisciplinair overleg tussen 
medisch en sociaal domein in de regio. Samen met 
de betrokken partijen willen we deze samenwerking in 
pilotvorm onderzoeken. Om hiervoor een projectleider te 
kunnen aanstellen, is in 2019 een subsidie aangevraagd; 
deze is inmiddels toegekend. Eind 2020 zal een 
advies- en implementatieplan kunnen worden 
gepresenteerd waarin de meest geschikte overlegvormen 
en communicatietools beschreven zijn.

Langerhans in elke huisartspraktijk
Begin 2019 is in de werkgroep DM besloten om het Langerhans boek 
‘Insulinetherapie in 1e lijn’ aan te bieden aan alle bij PeriScaldes aangesloten 
huisartspraktijken. Dit boek is, zo omschrijft Langerhans, ‘een onmisbare aanvulling 
op de Basiscursus Insulinetherapie’. 

“Het formularium bevat 
duidelijke adviezen en afspraken”
“Een multidisciplinaire werkgroep 
heeft in 2019 een formularium en 
samenwerkingsafspraken opgesteld 
betreffende de inhalatiemedicatie 
voor Astma- en COPD-patiënten. 
Belangrijkste redenen hiervoor waren 
kwaliteitsverbetering, therapietrouw en 
transmurale standaardisatie, maar ook 
doelmatigheid en kostenbeheersing 
vormden een duidelijke aanleiding. 

Naast een advies over het gekozen 
medicament en de gekozen devices 
houdt dit formularium eveneens 
afspraken in over uniforme uitgifte 
en begeleiding. Het formularium is 
gebaseerd op de NHG-standaarden 
en het LAN rapport ‘Goed gebruik 
inhalatiemedicatie’. Hierin staat de 
patiënt centraal en er wordt uitgegaan 
van eenzelfde inhalatietechniek.

  

In het kader van de uitrol van dit 
formularium en de bijbehorende 
samenwerkingsafspraken werd in 2019 

per eiland een bijeenkomst georgani-
seerd. Op deze IMIS-geaccrediteerde 
avond kregen huisartsen, POH’ers, 
apothekers(assistenten), longartsen 
en longverpleegkundigen een 
duidelijke toelichting op het werken 
met het nieuwe formularium. 

Na afloop kreeg iedereen een mooie 
koffer waarin alle devices van het 
formularium zijn opgenomen. 
De koffer bevat bovendien alle verdere 
belangrijke informatie omtrent het 
formularium. Iedereen is super 
enthousiast over de koffer en er 
wordt dan ook veelvuldig gebruik van 
gemaakt.

Vanaf nu komt de werkgroep 
formularium jaarlijks bijeen om het 
formularium zo nodig te updaten.”

Succesvolle pilot 
Zorgpad 
Oogheelkunde Zeeland 
Op 1 april 2019 startte de driejarige pilot Zorgpad 
Oogheelkunde Zeeland, een samenwerking tussen 
PeriScaldes en KSYOS met nauwe betrokkenheid van 
lokale oogartsen en optometristen. Dit nieuwe zorgpad 
biedt op geprotocolleerde wijze een snelle en betere oog-
heelkundige zorg in de wijk tegen lagere kosten.

Alle patiënten met niet-acute oogklachten kunnen naar 
een geselecteerde optometrist in de regio verwezen 
worden. Deze optometrist levert zorg onder digitale 
supervisie van een regionale oogarts. Hiermee worden 
de wachttijd en kosten gereduceerd en vindt de zorg 
dichterbij de patiënt plaats. Patiënten kunnen op alle 
eilanden terecht bij geselecteerde optometristen. 
Bijkomend voordeel: doordat het Zorgpad Oogheel- 
kunde vanuit de eerstelijn wordt bekostigd, hoeft de 
patiënt geen beroep te doen op zijn of haar eigen risico!

Inloopcafé Advanced Care Planning
Het Inloopcafé Ouderenzorg, voor huisartsen, POH’s en ketenpartners, stond op 12 november in het teken van Advanced 
Care Planning. Luc van Houdt, kaderarts Ouderenzorg en specialist Ouderengeneeskunde, belichtte het gesprek over het
levenseinde in alle facetten. Eén van de adviezen? Op tijd een visje uitgooien en het gesprek aangaan. “Ik heb goede handva-
ten gekregen voor een goed gesprek over dit gevoelige onderwerp,” aldus een reactie op het evaluatieformulier.
Het inloopcafé werd gewaardeerd met een 8,5.

Huisarts Angelique Tirion: “De tijdsinvestering is gering 
en levert op de lange duur veel op.”

Help, ik zoek een bed!
Omdat de ELV voor veel huisartspraktijken een hot item is, organiseerde PeriScaldes op 2 april de nascholing ouderen-
zorg ‘Help ik zoek een bed… en enkele juridische aspecten’. De procedure rondom het nieuwe aanmeldtraject kwam aan de 
orde en ook de gevolgen van de AVG voor informatie-uitwisseling in het kader van ouderenzorg werden deskundig toege-
licht. De 84 deelnemers waardeerden deze nascholing gemiddeld met een 8: “Heel nuttig!”.

FACTS & FIGURES

9 ketenpartners zijn geïnterviewd voor 
het onderzoek naar de haalbaarheid 
van het vervullen van de intergratorrol 
door PeriScaldes.

Nascholingen 
goed bezocht
Ook in 2019 zijn onze scholingen, trainingen en 
bijeenkomsten weer goed bezocht en gewaardeerd. 
Kennis werd opgefrist, ervaringen werden uitgewisseld. 
“Dit geeft je werk toch altijd weer een nieuwe impuls.” 

Zoals gebruikelijk werden er ‘reguliere’ scholingen 
georganiseerd, waaronder de Langerhans insulinecursus 
plus CASPIR- en SMR-scholingen. De scholingen werden 
goed bezocht en gewaardeerd: “Dit neem ik mee: meer 
naar de patiënt luisteren, dan naar curves en getallen 
kijken.” Daarnaast vond nascholing plaats waarbij vooral 
nieuwe zorgstandaarden centraal stonden; de bespreking 
van spiegelinformatie was hierbij zeer beperkt. HAGRO’s 
die tóch behoefte hadden om aan de hand van spiegel- 
informatie uitgebreider op de stof in te gaan, kregen 
daartoe in kleinere setting alsnog de mogelijkheid middels 
‘FTO/intervisie’.

Nieuwe zorgstandaard CVRM
Eind 2019 werd de nieuwe zorgstandaard CVRM in diverse 
bijeenkomsten toegelicht door een kaderhuisarts CVRM. 
Belangrijkste conclusie? De nieuwe richtlijn bevat veel 
meer dan de vorige versie overwegingen en nuanceringen. 
In de nieuwe opzet is gedeelde besluitvorming met de 
patiënt de basis van het CVRM. Alle deelnemers ontvingen 
een praktisch boekje betreffende de toepassing van de 
nieuwe zorgstandaard
 
Chronische nierschade en voeding
In aanvulling op deze centrale bijeenkomst werd vier maal 
een FTO CNS georganiseerd, waarmee spiegel- 
informatie op HAGRO-niveau aangeboden werd. Vanwege 
hun belangrijke rol in de ketenzorg waren voor dit FTO 
ook POH’ers uitgenodigd. De avonden, verzorgd door 
een diabetesverpleegkundige en diëtist, werden positief 
ontvangen.

Nieuwe zorgstandaard CVRM
Eind 2019 werd de nieuwe zorgstandaard CVRM in diverse 
bijeenkomsten toegelicht door een kaderhuisarts CVRM. 
Belangrijkste conclusie? De nieuwe richtlijn bevat veel 
meer dan de vorige versie overwegingen en nuanceringen. 
In de nieuwe opzet is gedeelde besluitvorming met de 
patiënt de basis van het CVRM. Alle deelnemers ontvingen 
een praktisch boekje betreffende de toepassing van de 
nieuwe zorgstandaard.

Handig hulpmiddel
Voor POH’ers is de door PeriScaldes ontwikkelde GLP-1 
kaart een handig hulpmiddel bij de patiëntenvoorlichting 
in de praktijk. De dubbelzijdige kaart bevat niet alleen 
informatie over het GLP-1 werkingsprofiel, maar geeft 
ook inzage in aspecten zoals bijwerkingen en contra- 
indicties. Overzichtelijk en duidelijk!

 
GLP-1 Analogen contra-indicaties, interacties, werkingsprofiel & bijwerkingen, algemene info & alarmsymptomen 
 

Contra-indicaties Interacties Werkingsprofiel en bijwerkingen Algemeen info & advies aan patiënt 
 DM type 1 / LADA 
 Jongeren <18 jaar 
 Ouderen >75 jaar (ivm weinig 

ervaring) 
 Ouderen bij wie gewichtsverlies 

ongewenst is 
 Pancreatitis in VG 
 Maligniteiten in schildklier of 

pancreas in VG 
 Inflammatoire darmziekten 
 Diabetische gastroparese 
 Hartfalen NYHA-klasse IV 
 Ernstige leverinsufficiëntie 
 Het geven van borstvoeding 

 
Let op: 

 Nierstadium is afhankelijk per  
GLP-1, check advies in het 
Farmacotherapeutisch kompas: 

 eGFR van <30 ml/min/1,73 m2 
 Eindstadium nierziekte =eGFR 

van <15 ml/min/1,73 m2 
 
 

 Bij gebruik van vit. K-
antagonisten*): de INR 
vaker controleren bij 
start GLP-1 en bij 
dosisaanpassing. 
Door patiënt de start van 
GLP-1 aan de 
trombosedienst laten 
doorgeven.  

       *) Acenocoumerol en                           
Fenprocoumon 

 
 Bij gebruik van Ozempic: 

voorzichtig bij patiënten 
met diabetische 
retinopathie die ook 
worden behandeld met 
insuline ivm hogere kans 
op complicaties van 
diabetische retinopathie 
waargenomen. 

 

Werkingsprofiel 
 Stimulering van de 

glucoseafhankelijke 
insulinesecretie door β-cellen 
van de pancreas 

 Onderdrukking van de 
glucagonafgifte, waardoor de 
hepatische glucoseafgifte 
daalt 

 Vertraging van de 
maaglediging, waardoor 
glucose uit voedsel minder 
snel wordt opgenomen 

 
Bijwerkingen 

 Gastro-intestinale klachten, 
zoals misselijkheid, braken en 
diarree 

 Hypo risico i.c.m. SU-derivaat 
of insuline 

 Tachycardie 
 Hoofdpijn 
 Duizeligheid 
 Kiespijn bij Liraglutide i.c.m. 

Metformine 
 

 Toename  verzadigingsgevoel  
 Verminderd hongergevoel  
 Minder eetlust 
 “Luisteren” naar het gevoel 

“vol is vol” 
 Vette voeding en te grote 

porties eten veroorzaakt of 
verergert eventuele 
misselijkheidsklachten 

 Inschakelen diëtiste  
 
 
 

Informeer patiënten over 
kenmerkende ‘alarm’ symptomen  

 Risico dehydratie 
 Acute pancreatitis 
 Cholelithiasis 
 Cholecystitis 

Adviseer om bij klachten altijd contact 
op te nemen met huisarts 
 

 
 
 
 

LET OP: zie voor contra-indicaties, interacties en bijwerkingen de SPC-tekst/EMA van het specifieke GLP-1 middel  
 

Versie: 06-08-2019 

 
Werkingsprofiel GLP-1 Analogen en educatie aan patiënten 

  



Landelijke benchmark 2018

PeriScaldes scoort boven de 80%!
Voor de landelijke benchmark van 
Transparante Ketenzorg heeft 
PeriScaldes in 2019 gegevens aangele-
verd over het verslagjaar 2018. 
Het is al weer de negende keer dat 
deze benchmark is uitgevoerd, dit keer 
hebben 110 zorggroepen gegevens 
aangeleverd. 

We kunnen tevreden zijn dat onze 
inspanningen van de afgelopen jaren 
ertoe hebben geleid dat we gemiddeld, 
over alle indicatoren voor alle ketens, 
boven de 80% scoren. Daarmee 
behoren we tot de best scorende 
groepen. Een resultaat waar we trots 
op mogen zijn!

Uiteraard is er altijd ruimte voor 
verbetering. De diverse algemene 
opmerkingen en aanbevelingen in de 
Benchmark rapportage gaan we in de 
inhoudelijke werkgroepen bespreken. 

Indien daar aanleiding toe is, zullen 
we deze implementeren in onze 
plannen voor 2020.

Meer lezen?
https://ineen.nl/onderwerpen/
benchmark/

De voordelen
van digitale contractering 
Met ingang van 1 januari 2019 is de contractering 2019/2020 
tussen PeriScaldes en haar ketenpartners digitaal vastgelegd. 
Deze wijze van contracteren heeft meerdere voordelen: 
gebruiksgemak, kosten- en tijdsbesparing en minder 
belastend voor het milieu. Er waren wat opstartproblemen, 
maar uiteindelijk heeft iedereen zijn/haar contract digitaal 
ontvangen. 

Vijf incidenten, 
één melding
De Incidentencommissie van PeriScaldes, die datalekken en 
VIM’s (Veilig Incidenten Melden) op het raakvlak van 
PeriScaldes met ketenpartners behandelt, kreeg in 2019 te 
maken met vijf incidentmeldingen. 

Bij één incident was de informatieveiligheid in het geding; 
dit incident is veroorzaakt door een andere organisatie dan 
PeriScaldes en samenwerkings/ketenpartners en is gemeld 
bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij de vier overige 
meldingen was de behandeling in het geding, als gevolg 
van aantasting van beschikbaarheid en/of integriteit van de 
benodigde persoonsgegevens. Deze incidenten zijn niet 
gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de gevolgen 
van deze incidenten waren relatief beperkt. Er zijn 
maatregelen getroffen waardoor de situatie weer hersteld 
is. Natuurlijk is er ook zorgvuldig gekeken of dergelijke 
incidenten in de toekomst kunnen worden voorkomen. 
Waar mogelijk zijn acties daartoe ondernomen.

Aandacht voor gegevensbescherming
Ook op het gebied van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) zijn in 2019 de nodige 
werkzaamheden verricht. De verwerkersovereenkomsten 
van nieuwe verwerkers zijn getoetst.
Daarnaast heeft de Functionaris Gegevensbescherming 
gevraagd en ongevraagd een aantal adviezen uitgebracht. 
De meeste adviezen zijn overgenomen; daar waar 
afgeweken werd, is een duidelijke motivatie gegeven.

Gespreksonderwerpen
In het kader van een audit sprak de Functionaris 
Gegevensbescherming met  medewerkers van de 
afdeling data-analyse en kwaliteit. 

Aan de orde kwamen onder andere het Plan van 
Aanpak informatiebeveiliging en privacy bij aanvraag 
herhaalmedicatie op websites van de individuele 
huisartspraktijken. 

Tevreden
De geauditeerden zijn tevreden over de ontwikkelingen 
op het gebied van informatieveiligheid en vinden dat het 
bewustzijn met betrekking tot privacy duidelijk groter 
is geworden bij backoffice personeel. 
Het onderwerp is vast punt bij het teamoverleg en bij het 
jaarlijkse functionerings- en beoordelingsgesprek.

Eet
smakelijk
Ook in 2019 hebben 
huisartspraktijken dank-
baar gebruik gemaakt 
van onze aanbieding 
om een teamlunch te 
nuttigen. In diverse 
praktijken deden niet 
alleen de huisartsen, 
praktijkondersteuners, 
assistenten, huisartsen 
in dienstverband 
of in opleiding en 
waarnemers mee, maar 
schoven ook diëtisten, 
podotherapeuten, 
casemanagers en/of 
wijkverpleegkundigen 
aan. Een aantal 
praktijken hield de 
teamlunch gezellig 
samen. In totaal 
heeft PeriScaldes 
509 lunches geleverd 
aan 47 praktijken.

De teamlunch blijkt een 
succesformule en dat is 
begrijpelijk. Zo ontstaat 
immers een prima 
moment om even 
samen bij elkaar te 
zitten voor informeel 
overleg of om een 
inhoudelijk thema op 
te pakken. Zo is een 
mooie traditie ontstaan!

Protocollen DM en 
CVRM bijna afgerond
Op basis van de nieuwe richtlijnen was in 2018 al een start ge-
maakt met het aanpassen van de protocollen DM en CVRM. 
Een enorme klus, die in 2019 verder is opgepakt. Stand van 
zaken eind 2019: alle protocollen zijn zo goed als aangepast 
en zullen in de loop van 2020 geïmplementeerd worden.

Cliëntenraad

Fusievoornemen als rode draad
Als cliëntenraad van 
PeriScaldes hebben we ons 
in 2019 met diverse onder-
werpen beziggehouden. 
Zo is bijvoorbeeld de start 
van de groepssessies 
Stoppen met roken op 
afstand gevolgd en is het 
symposium Persoons-
gerichte zorg vanuit de 
cliëntenraad bijgewoond. 
Daarnaast hebben we 
aandacht gehad voor 
de gevolgen van de 
Algemene Wet voor 
Gegevensbescherming . 
We hebben ons eveneens 
verdiept in de vraag of Pe-
riScaldes - en daarmee ook 
de cliëntenraad - valt onder 
de reikwijdte van de nieuwe 
Wet medezeggenschap 

cliënten zorginstellingen 
2018, die op 1 juli 2020 in 
werking treedt. Hiervoor is 
o.a. contact gelegd met het 
LSR (Landelijk Steunpunt 
Raden) om enkele, toen 
actuele, vragen beantwoord 
te krijgen. Inmiddels is 
gebleken dat de zorggroep 
inderdaad onder de werking 
van deze WMCZ valt. 

Het management van 
PeriScaldes heeft ons 
steeds deelgenoot gemaakt 
van het verloop van de 
onderhandelingen met CZ 
omtrent de financiering van 
de activiteiten. En natuurlijk 
liep in 2019 het fusievoor-
nemen van de ZHCo en 
PeriScaldes als een rode 

draad door al onze bijeen-
komsten en overleggen. 
We hebben diverse 
gesprekken over dit 
onderwerp gevoerd: 
met het bestuur van 
PeriScaldes, met 
vertegenwoordigers van het 
ZHCo-bestuur en met de 
externe procesbegeleider. 
Bij monde van de voor- 
zitter zijn onze stand- 
punten weergegeven en 
later herhaald. Na de zomer 
hebben wij als cliëntenraad 
een schriftelijk advies aan 
het bestuur uitgebracht. 
Tot het eind van 2019 blijft 
het verloop van het 
fusieproces diffuus en 
blijven onze vragen voor- 
alsnog onbeantwoord.

Nieuwe visie op kwaliteit
Patiënten willen steeds vaker zorg op maat. Tegelijkertijd krijgen 
zorgverleners te maken met meerdere aandachtsgebieden, terwijl 
er in de praktijk ook nog eens sprake is van een toenemende 
werkdruk en (dreigende) capaciteitstekorten. Dat alles vraagt om 
een andere invulling van het kwaliteitsbeleid. 

Om haar actieve werkgroepleden mee te nemen in een nieuwe 
manier van kwaliteitsdenken, organiseerde PeriScaldes op 
30 januari 2020 een inspirerende bijeenkomst. Het doel van 
deze avond: een gezamenlijke visie vormen op en richting 
geven aan het nieuwe kwaliteitsdenken. 

Vooruitlopend op deze bijeenkomst hebben de diverse werk-
groepen in 2019 veel voorwerk verricht. 

Op de vraag ‘wat is kwaliteit?’ werden verschillende thema’s 
ontwikkeld. Het grootste deel van deze thema’s is gelinkt aan 
‘de basis op orde’: kwaliteitscyclus, gestandaardiseerd, meet-
baar en toetsbaar en deskundige zorgverlening. Centraal 
daarbij staan het streven naar een open, eerlijke en transpa-
rante cultuur én de beschikbaarheid van voldoende spiegel-
informatie. De nieuwe manier van kwaliteitsdenken wordt in 
2020 verder in de nieuwe fusieorganisatie geïntegreerd. 

‘‘
45 praktijken in het werkgebied van PeriScaldes maakten gebruik 
van het Zorgpad Oogheelkunde Zeeland. 
In totaal zijn ruim 360 onderzoeken uitgevoerd door de 
optometristen onder supervisie van oogartsen. In 35% van de 
gevallen kon een verwijzing naar de oogarts worden voorkomen. 

FACTS & FIGURES

POH ELKE LEROY liep mee bij de Voetenpoli in het AdRZ:

’’Een boeiend kijkje 
in een andere keuken’’
Waarom liep je mee met deze Voetenpoli?
“In mijn werk in de huisartsenpraktijken in Zierikzee en 
Wolphaartsdijk doe ik de diabetesketenzorg, daarbij zie ik veel 
voeten van patiënten. Toen ik vanuit PeriScaldes de uitnodiging 
kreeg om een dagje mee te lopen met de Voetenpoli in het 
AdRZ aarzelde ik geen moment.”

Wat viel je als eerste op?
“De efficiënte werkwijze. Dankzij het Carousselspreekuur 
worden patiënten in één dagdeel gezien door verschillende 
disciplines. Ik liep mee met de podotherapeut en woonde 
daarna de MDO’s bij waarin elke patiënt door de betrokken 
zorgverleners samen besproken werd. Iedere patiënt werd 
meteen daarna geïnformeerd over de status van zijn of haar 
aandoening, waarna een mogelijk vervolgbehandelplan 
besproken en in gang gezet werd.”

Hoe zou je je bezoek omschrijven?
“Als bijzonder leerzaam. Ik heb voeten gezien die ik in mijn 
praktijk niet eerder zag, zoals een patiënt met een echt stevige 
ulcus. Ik sprak met de zorgverleners over hun werk en hoorde 
van patiënten op welke ingrijpende wijze serieuze voeten- 
klachten hun leven bepalen. Mijn beeld van de ernst van 
aandoening is nu veel realistischer.”

Wat kun je hiervan benutten in de praktijk?
“Het is sowieso heel nuttig om de werkwijze van de Voetenpoli 
te kennen. Maar ook de beleving vanuit de patiënt is leerzaam. 
Als ik zie dat het met voeten van mijn patiënten de verkeerde 
kant opgaat, kan ik hen beter voorbereiden en eerder door- 
sturen. Dit kijkje in een andere keuken was heel boeiend.”

Alle opties op een rij
Het aanbod bloedglucosemeters en prikpennen is zeer 
omvangrijk. Welke keuze maak je in de praktijk? Om 
POH’ers hierbij te ondersteunen, ontwikkelde PeriScaldes 
een overzichtskaart waarop het aanbod overzichtelijk 
bijeengebracht is. Alle voor- en nadelen van de diverse 
opties worden genoemd, daarnaast bevat de kaart een 
advies vanuit PeriScaldes. De kaart is gepresenteerd tijdens 
een nascholingsavond en is op het PeriScaldes-intranet 
beschikbaar.

PeriScaldes telde in 2019 . . .

Ziek- / bijzonder verlof overal

4,9%
2 medewerkers langdurig ziek

Zonder deze medewerkers

Ziekteverzuim 1,6%

102 praktijkhoudende huisarten

51 waarnemers, hidha’s, aios,

1 PA (physician assistant)

87 praktijkondersteuners 

Pleegzorg- /
Zwangerschapsverlof 

2,55%

In totaal hebben we

35000 km
afgelegd

(geen onderscheid
dienst-/woonwerk verkeer)

8,7 fteà / 0.74 fte gemiddeld
1 medewerker uit dienst – 1 in dienst

2 mannen - 10 vrouwen

Leeftijd Medewerkers Mannen Perc Vrouwen Perc

25-35 2 1 8% 1 8%

36-44 2 0 0% 2 16%

45-54 7 1 8% 6 50%

55+ 1 0 0% 1 8%

 12 2 16% 10 82%

12 medewerkers
Back-Office 

Totale patiëntpopulatie:

226.236  

Omzet (in Euro’s)

7.608.360  

DM pt: 9324
CVRM pt: 26300

COPD pt: 1435
Astma pt: 2431

Zorgkosten 76%

Overhead
21%

Resultaat 3%

67 praktijken

33 diëtisten

16 podotherapeuten

76 pedicures

FACTS & FIGURES

‘‘
Het Longpunt is 7x georganiseerd en heeft 
plaatsgevonden in Goes, Middelburg en 
Zierikzee. PeriScaldes regelde de locaties 
en het drukwerk.

FACTS & FIGURES

‘‘
De volgende 35 scholingen vonden plaats: 
6 x Diabetes Mellitus, 3 x ouderenzorg, 
11 x Astma/COPD. 4 x spiegelbijeenkomst 
en 11 x scholing algemeen (zoals SMR, 
KIS, laaggeletterdheid en gevolgen 
hersenletsel). 
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Patiënten beoordeelden het meekijkconsult
Reumatologie gemiddeld met een 8,3.

FACTS & FIGURES

Symposium 
Persoonsgerichte zorg

Op 22 mei 2019 vond het symposium ‘Persoonsgerichte 
Zorg’ plaats. Aangetrokken door de slogan ‘Een goed 
gesprek, een zorg minder’ kwamen huisartsen, POH’ers 
en ketenpartners naar Kloetinge. Het thema van de dag, 
Positieve Gezondheid, werd in lezingen en workshops 
nader uitgewerkt. Onderwerpen die aan bod kwamen, 
waren onder andere: hoe kan gezonde communicatie de 
persoonsgerichte zorg verder ondersteunen?  
Hoe denken we van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en 
Gedrag? Deelnemers konden ouderdom ‘aan den lijve’ 
ondervinden en via een Escape Room ervaren hoe zij 
zorg op maat kunnen leveren. 
De reacties na afloop waren bijzonder positief: “Hele leuke 
complete dag. Enthousiaste spreker, leuke workshop, 
prachtige locatie. Complimenten!”. Kortom: een topdag!

De leden van de Werkgroep Kwaliteit hebben in 2019 alle praktijken bezocht om 
individuele resultaten, wensen en ervaren knelpunten te bespreken. 
Tijdens deze praktijkbezoeken is er gesproken met 105 huisartsen en 87 praktijkondersteuners. 


