
De 10 van
PeriScaldes

‘‘Fusie, groeien, verandering, leuk en druk: het 
zijn vijf van de tien reacties die ik van ons team 
kreeg op mijn vraag welke begrippen in 2018 
hun werk typeerden. Het was dan ook met 
recht een energiek jaar waarop het cijfer ’10’ 
beslist van toepassing is. Op meerdere fronten.

Om te beginnen zijn onze drie individuele zorggroe-
pen in 2008 opgericht. In 2018 is het dus al tien jaar 
geleden dat de huisartsen in onze regio besloten om 
de handen ineen te slaan om voor bepaalde patiënten-
groepen afspraken te maken over goede zorg. 
Binnen PeriScaldes werken bovendien op dit moment 
meer dan tien verschillende disciplines samen in een 
bijzonder dynamisch werkveld. Samen hebben wij in 
2018 wederom mooie stappen gemaakt en in de 
plannen voor 2019, die samen met de Zeeuwse Huis-
artsen Coöperatie voor 2019 zijn uitgewerkt, actief 
ingezet op regionale samenwerking. In dit Jaarverslag 
leest u hier in het kort meer over. 

Over het algemeen mogen we zeker tevreden zijn. 
Onze zorgprogramma’s zijn van onverminderd hoge 
kwaliteit, in landelijke vergelijkingen brengen wij het er 
goed vanaf, patiënten zijn tevreden. Tegelijkertijd zijn 
er zaken die aandacht behoeven. Neem bijvoorbeeld 
het zorgprogramma voor Kwetsbare Ouderen, waarin 
wij aanlopen tegen de grenzen van onze inzet binnen 
bestaande netwerken. 
Om de knelpunten in deze complexe zorgvraag het 
hoofd te bieden, is een bredere regionale samenwer-
king nodig. PeriScaldes heeft daarom het initiatief 
genomen tot een onderzoek waarin een mogelijke 
integratorrol door PeriScaldes nader onderzocht wordt. 
Zijn wij de juiste partij om deze rol te vervullen en, 
belangrijker nog, is hiervoor voldoende draagvlak bij de 
diverse samenwerkingspartijen? We hopen u er in 2019 
snel uitgebreider over te kunnen informeren.

Natuurlijk is dat niet ons enige aandachtspunt in 2019, 
er zijn absoluut meer dan tien aandachtsgebieden 
waarin we stappen willen maken. Denk aan de fusie 
(werken aan een aanspreekbare eerstelijn), het brede 
dossier ICT, de Ouderenzorg of GGZ… de lijst is lang, 
we zullen ons niet vervelen. 

Tot slot: wat waren de andere vijf reacties van ons 
team? In hun terugblik op 2018 noemen zij ook nog 
werkplezier, welkom, positief, trots en goed. Met zo’n 
inspirerende 10 van PeriScaldes blijven we enthousiast 
werkzaam in - en voor - dynamische (leer)processen.

Veel leesplezier!

Namens het bestuur en backoffice team PeriScaldes,
Maria van der Sluis – Algemeen Manager

PeriScaldes

Charlotte Kempe
Diabetesverpleegkundige/consultant

“Steeds meer POH’s weten me te vinden”

“Sinds de fusie werk ik op 
alle eilanden als gespeci-
aliseerd diabetesverpleeg-
kundige/consulent. Dat 
brengt veel extra taken 
met zich mee en daarvoor 
heb ik een flinke urenuit-
breiding gekregen.
Zo kan ik mooie nieuwe 
initiatieven ontwikkelen 
en vormgeven. Voor de 
Voetenpoli hebben we 
in 2018 bijvoorbeeld een 
meeloopspreekuur voor 
de POH’s opgezet en 
voorbereid, het eerste 
spreekuur werd voor 
begin 2019 gepland. Voor 
de diabetesketenzorg 
hebben we FTO’s opge-
zet die door huisartsen 
én – als primeur – door 
POH’s bezocht zijn. Dit 
FTO vond driemaal plaats 
en leverde bijzonder leuke 
reacties op. 

Samen met een collega 
ontwikkelden en organi-
seerden we een scholing 
inzake insulinetherapie 
en bloedglucosemeters, 
de POH’s die hieraan 
deelnamen ontvingen een 
instructiedocument voor 
overdracht naar andere 
disciplines. Ik schreef 
richtlijnen/samenvat-
tingskaarten voor Insuline 
toedienen en Zelfcontrole, 
daarnaast startten we 
met de werkgroep DM/
CVRM met het herzien 
van het DM protocol 
op basis van de nieuwe 
NHG-standaarden. Mijn 
rol binnen PeriScaldes is 
in 2018 echt een stuk be-
kender geworden, steeds 
meer POH’s weten me 
te vinden voor advies of 
gezamenlijke consulten in 
de huisartspraktijk.”

Ali Gulam
Huisarts in Koudekerke

“De samenwerking bevalt in alle opzichten”

“Mijn eerste jaar als deel-
nemend huisarts bij Peri- 
Scaldes heb ik als prettig 
ervaren. Het feit dat ons 
praktijksysteem Medicom 
op Vital Health aansluit, 
vind ik één van de plus-
punten, dat scheelt onze 
POH veel onnodig dubbel 
invoerwerk. Fijn is ook 
dat er goede afspraken 
gemaakt zijn over de 
logistiek in de praktijk-
voering, dat geeft duide-
lijkheid. Het scholings-
aanbod van PeriScaldes 
is veelzijdig en verspreid 
over meerdere data, we 

maken er veel gebruik 
van. Ook het praktijkbe-
zoek was leerzaam, we 
kregen diverse praktische 
adviezen. PeriScaldes is 
makkelijk bereikbaar en 
men denkt mee: voor 
ondersteuning tijdens het 
Astma/COPD-spreekuur 
kon onze POH terecht 
bij een verpleegkundige 
van PeriScaldes. Ja, ik ben 
echt heel tevreden. Je wilt 
goede zorg leveren, maar 
de logistiek daaromheen 
moet ook goed geregeld 
zijn.” 

Jantien Bruijnzeel-Nouwen
Huisarts in Heinkenszand en lid werkgroep DM/CVRM

“We laten balletjes rollen”

“Onze werkgroep komt gemiddeld vier keer per jaar bij-
een. Dat zijn intensieve bijeenkomsten, waarin we veel 
bespreken en op de rit zetten. Vervolgens is er contact 
met de overkoepelende werkgroep en de definitieve 
resultaten pakt PeriScaldes verder op. In 2018 hebben 
we bijvoorbeeld een opzet voor een nieuw diabetespro-
tocol gemaakt, een flinke klus. Deze opzet wordt in 
2019 nog aangevuld met een deel van de – recent 
verschenen en hernieuwde - CVRM-richtlijn. Daarnaast 
voorzien we onze achterban van praktische adviezen en 
nuttige nieuwsfeiten, meestal via Intranet. Kortgezegd: 
we laten als het ware balletjes rollen en dat werkt heel 
aangenaam. Ik vind sowieso PeriScaldes een prettige 
organisatie. De richtlijnen van de zorggroep vormen 
een informatieve leidraad, ik benut ze regelmatig. Onze 
praktijk doet ook mee aan de Diabeteschallenge en 
aardig wat pilots. Het is ook leuk om te zien hoe we het 
doen als zorggroep.”

Rudolf Wolbers
Huisarts in ’s-Heer Arendskerke/Heinkens-
zand en voorzitter Overkoepelende Werkgroep 
Kwaliteit

“Kwaliteit behelst méér dan het 
naleven van richtlijnen”

“Qua processen is de ketenzorg binnen 
PeriScaldes inmiddels aardig op orde. 
Daarom kon de focus van de werkgroep 
in 2018 voorzichtig verschuiven van 
proces- naar uitkomstindicatoren: worden 
de mensen - die in zorg zijn - gezonder en 
lopen zij een lager risico op ziekte? 
Een persoonsgerichte aanpak en meer 
communicatie met de patiënt worden 
hierbij steeds belangrijker. Dit resulteerde 
onder andere in projecten zoals ‘Positieve 
Gezondheid’ en ‘Persoonsgerichte zorg’. 
Daarnaast zijn er intervisiebijeenkomsten 
georganiseerd en zijn we gestart met het 
onder de aandacht brengen van jaarge-
sprekken bij de ketenpartners.

De intentie is dat persoonsgerichte zorg 
niet alleen de patiënt ten goede komt, 
maar ook het werkplezier van huisartsen 
en POH’s vergroot. In dit kader zoeken we 
naar manieren om de intrinsieke motiva-
tie van zowel zorgverleners als patiënten 
te stimuleren. We willen in 2019 vanuit 
deze visie een andere kijk op kwaliteit 
implementeren en deze ook toepassen in 
de jaargesprekken, onderwijs, intervisie 
en spiegelinformatie. Kwaliteit behelst 
immers méér dan alleen het naleven van 
richtlijnen.”

Ruben de Kuyper
Huisarts in Arnemuiden en voorzitter werkgroep Ouderenzorg

“De breedte van ouderenzorg
is een valkuil”

“Ondersteuning van huisartsen - die startten met de module 
Ouderenzorg - en nascholing stonden in 2018 op de agenda van 
onze werkgroep. Er zijn goedbezochte inloopcafé’s voor POH’s 
georganiseerd en ook het symposium Ouderenzorg mocht op 
veel belangstelling rekenen. Het handboek Ouderenzorg is verder 
aangepast, we hebben een missie-visie voor onze werkgroep 
opgesteld en de voorbereidingen voor het symposium over 
Ouderenzorg in 2019 zijn in gang gezet. 

‘We moeten ons focussen op onze 
medisch-generalistische rol’

Richtinggevend bij dit alles is de vraag hoe we als werkgroep 
nog méér een motivator kunnen zijn. Gezien de toenemende 
vergrijzing en groeiende schaarste in zorgverleners is dat een 
pittige opgave. Wil je ouderenzorg goed neerzetten, dan moeten 
we de oudere patiënt duidelijk in beeld hebben.
De breedte van ouderenzorg is daarbij een valkuil, als huisarts 
kun je niet het volledige medisch domein bestrijken. 
We zijn medisch-generalisten en moeten ons daarop focussen, 
waarbij we duidelijk moeten achterhalen wat onze rol inhoudt.
Krachtenbundeling met een deskundig ondersteunend netwerk 
is daarbij onmisbaar. Hier ligt de komende jaren nog een flinke 
uitdaging voor ons weggelegd.”

Jaarverslag

2018

Drie pluspunten van PeriScaldes - Evelyne Segers, sinds 2018 actief als POH binnen het werkgebied van PeriScaldes

1. Vanuit de zorggroep krijg ik in de praktijk uitgebreide ondersteuning op allerlei fronten. 
In de ketenzorg bijvoorbeeld is heel veel nuttige informatie beschikbaar die ik met patiënten kan delen. 
Het formularium voor COPD- en astmapatiënten werkt ook heel prettig. Zulke handvatten vind ik fijn.

2. De bijscholingen zijn echt goed geregeld, het aanbod is divers en de scholingen zijn goed opgezet.
3. Als organisatie is PeriScaldes bijzonder toegankelijk. 

‘‘De lijnen zijn kort en als je iemand nodig hebt, dan is die persoon prima bereikbaar. Ik ben heel tevreden!’’

‘‘
Aan de pilot Anderhalvelijnszorg 
Meekijkconsult Reumatologie deden 
9 huisartsenpraktijken mee, verdeeld 
over Schouwen-Duiveland, Walcheren 
en de Bevelanden 

FACTS & FIGURES

‘‘
24 praktijkondersteuners zijn ondersteund 
met een laptop met mobiele data voor 
huisbezoeken rond ouderenzorg: 
“Fijn apparaat, snel, werkt goed. Ik ben er erg 
blij mee”, aldus een enthousiaste POH

FACTS & FIGURES

De scholing
‘Insulinetherapie en 
bloedglucosemeters’ 
werd door veel POH’s 
bijgewoond

49 praktijken deden mee 
aan de praktijklunch,
 in totaal werden er
478 lunches rondgebracht

4 meldingen van incidenten 
zijn afgehandeld, 
er zijn geen incidenten 
gemeld bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens

FACTS & FIGURES

Maria van der Sluis
Algemeen Manager

Team medewerkers PeriScaldes



Interessante pilot 
Reumatologie
Op 1 september startte de pilot Anderhalvelijnszorg 
Meekijkconsult Reumatologie, een gezamenlijk initi-
atief van PeriScaldes, Zeeuwse Huisartsen Coöpera-
tie en Reumazorg Zuid West Nederland. Patiënten, 
huisartsen en medisch specialisten reageerden positief. 
De pilot loopt drie jaar, evaluatie zal uitwijzen of deze 
werkwijze verder kan worden uitgerold. 

Alert op AVG
Het bijwonen van AVG-bijeenkomsten, de classifi catie 
van processen of toetsing van verwerkersovereenkom-
sten: het zijn slechts enkele aandachtspunten die ons 
in het kader van de naderende AVG in 2018 bezighiel-
den. Privacy-incidenten werden getoetst en verwerkt, 
adviezen over informatieveiligheid werden verstrekt en 
het privacy-/informatieveiligheidsbeleid werd geoptima-
liseerd. Alert op AVG, dat zijn én blijven we.

NPA Zorggroep
Accreditatie
‘PeriScaldes voldoet 
ruimschoots aantoonbaar 
aan de randvoorwaarden 
voor de organisatie van 
verantwoorde ketenzorg 
Diabetes, COPD, CVRM, 
Astma en Ouderenzorg’, 
zo bleek uit een audit 
in 2018. De toetsing is 
gebaseerd op de Kritische 
KwaliteitsKenmerken, 
versie 2015. Dat leverde 
wederom het waardevolle 
kwaliteitscertifi caat op. 
Vijf waarnemingen wer-
den geformuleerd, waar-
van vier complimenten en 
één verbetermogelijkheid.

Digitalisatie
in de praktijk
Samen met de Zeeuwse 
Huisartsen Coöperatie 
hebben we gekeken naar 
manieren om huisartsen 
te ondersteunen in het 
digitaliseren van hun 
diensten aan patiënten. 
Denk aan online
afspraken maken, veilig 

aanvragen van herhaalre-
ceptuur of e-consultatie. 
In 2019 zullen we dit 
verder oppakken, samen 
met de praktijken. 

Nieuw:
digitale
nieuws-
brief

De communicatiemidde-
len van PeriScaldes zijn 
in 2018 uitgebreid met 
een digitale nieuwsbrief. 
Ook het intranet is verder 
ontwikkeld en voorzien 
van zo veel mogelijk 
actuele en interessante 
informatie, zoals Rama-
dan informatie, richtlijnen 
en samenvattingskaarten 
Insuline toedienen en 
Zelfcontrole of een over-
drachtsinstructie-
document voor POH’s. 

Zo maar wat reacties…
De praktijkbezoeken leveren regelmatig lovende reacties op. In 2018 werden we hier blij van:

Irene Vrolijk
Huisarts in Zierikzee en voorzitter
werkgroep Astma/COPD 

“Onze focus lag op het formularium
inhalatiemedicatie”

“Als nieuwe voorzitter van de werkgroep Astma/COPD 
ben ik in 2018 vooral nauw betrokken geweest bij het 
opstellen van het formularium en de samenwerkingsaf-
spraken betreffende inhalatiemedicatie voor astma- en 
COPD-patiënten. Dat kostte veel tijd, maar het resultaat 
mag er zijn. Daarnaast heb ik waar mogelijk getracht 
om de werkvloer meer bij ons werk te betrekken, input 
van de achterban is immers onmisbaar. Dat heb ik 
onder andere gedaan door onze werkgroep tijdens na-
scholingen kenbaar te maken. Het geven van nascho-
ling vind ik een leuke uitdaging, voor huisartsen zoek ik 
nog wel naar een balans in het aanbod: niet te vaak of 
te veel en boeiend voor alle partijen. Deze aandachts-
punten blijven ook in 2019 aan de orde.”

Annette Aertssen
Kwaliteitscoördinator DM/CVRM

“Samenwerking leverde mooie resultaten op”

“Na de opstartfase van PeriScaldes is er nu een organi-
satie die ‘staat’ en dat was in 2018 goed merkbaar. We 
kennen elkaar inmiddels, zijn beter op elkaar ingespeeld 
en weten de ander eerder te vinden. De samenwerking 
tussen huisartsen, POH’s en andere ketenpartners 
is daarmee gegroeid. Dat blijkt niet alleen tijdens het 
contact met de individuele zorgverleners, maar is ook 
merkbaar in de samenwerking op kantoor en in de
diverse werkgroepen.  
Dat werkt wel zo prettig en leidde tot mooie resultaten. 

Het nieuwe anderhalvelijnszorgproject Reuma werd 
ontwikkeld, soortelijke projecten gericht op hartfalen, 
osteoporose en oogheelkunde werden voorbereid. We 
hebben nieuwe zorgpassen en zorgwijzers gemaakt en 
naar alle huisartspraktijken verstuurd. Onze scholingen 
voor huisartsen en POH’s waren drukbezocht en werden 
positief beoordeeld. 
Support was er ook voor Zeeland in Beweging, dat vanuit 
PeriScaldes ondersteuning kreeg bij het organiseren van 
de leefstijlchallenges op Walcheren, de Bevelanden en 
Schouwen-Duiveland. Helaas kregen we geen subsidie 
voor het projectplan Persoonsgerichte zorg, toch probe-
ren we in 2019 de persoonsgerichte zorg te stimuleren, 
maar dan vanuit de reguliere fi nanciering. Om positief 
te eindigen: samen met SineFuma hebben we de eerste 
stoppenmetroken groepstraining hier in de regio
georganiseerd. Ja, 2018 was een goed gevuld jaar!”

Sylvia Dingemanse, Kwaliteitscoördinator
COPD/Astma/Ouderenzorg

Waardevolle ondersteuning 

“Een formularium,
samenwerkingsafspraken, 
een vernieuwde longpas 
en een astmafolder: ook 
in 2018 is hard gewerkt 
om de kwaliteit van zorg 
aan astma-/COPD-pati-
enten en ouderen te
optimaliseren. 

Kwaliteitsverbetering,
therapietrouw en trans-
murale standaardisatie 
waren de belangrijkste 
redenen voor het opstel-
len van het formularium 
en de samenwerkings-
afspraken betreffende 
inhalatiemedicatie voor 
astma-/COPD-patiënten. 
De werkgroep is trots op 
het resultaat, de uitrol 
vindt in 2019 plaats. 
Voor het kunnen leveren 
van kwalitatief goede, 
geprotocolleerde fysiothe-
rapeutische zorg zijn in 
2018 samenwerkingsaf-
spraken gemaakt. 
We hebben een nieuwe 
astma-folder ontwikkeld, 
de longpassen zijn geac-
tualiseerd en de richtlijn 
exacerbatiemanagement 
werd nadrukkelijk onder 
de aandacht gebracht. 
Ook de organisatie van 
diverse Longpunten kon 

op onze ondersteuning 
rekenen. 

De werkgroep Oude-
renzorg ontwikkelde 
eveneens een folder en 
leverde een bijdrage aan 
het project ‘zorgpad-
optimalisatie dementie’. 
Scholingen op gebied van 
ouderenzorg voorzagen 
in een grote behoefte en 
werden goed beoordeeld. 
Ook was er aandacht 
voor een betere samen-
werking met Specialisten 
Ouderengeneeskunde. 
Dit resulteerde onder 
andere in een ELV aan-
meldtraject waarbij de 
vraag voor opname ge-
steld kan worden aan het 
verpleeg-/verzorgings-
huis van voorkeur van de 
patiënt. Daarmee wordt 
een aanzienlijke taak, ‘het 
zoeken naar een plaats’, 
uit handen van de huis-
arts genomen. Dit is een 
eerste stap naar de uitein-
delijke situatie, te weten 
24 uur bereikbaarheid 
van de SO’s en inzicht in 
beschikbare bedden via 
één loket/één nummer.
Al met al resultaten waar-
mee we in 2019 beslist 
verder kunnen!”

‘‘
PeriScaldes leverde een bijdrage
aan de organisatie van 5 Longpunten:
1 in Zierikzee en 4 in Middelburg

FACTS & FIGURES

Complimenten en verbeterpunten
Het patiënttevredenheidsonderzoek, dat in de zomer 
van 2018 onder ketenpatiënten in ons werkgebied werd 
uitgevoerd, leverde mooie complimenten en nuttige 
verbeterpunten op.
Alle huisartsenpraktijken ontvingen een persoonlijk 
praktijkrapport plus wachtkamerposter met relevante 
onderzoeksuitkomsten. Inzicht in patiëntervaringen 
levert waardevolle input op voor verdere
kwaliteitsverbetering!

Complimenten:
• Patiënt aandacht geven, belangstelling/betrokkenheid 

tonen en begrip hebben;
• Luisteren naar de patiënt.

Dit kan beter:
• Inzage in en bespreken van het individueel zorgplan;
• Aansluiting van behandelingen door verschillende 

zorgverleners.

Patiënt Patiënt Patiënt

‘‘
Voor het patiënttevredenheids-
onderzoek werden meer dan
20.000 uitnodigingen verstuurd

FACTS & FIGURES

Nieuwsbrief

72 HUISARTSENPRAKTIJKEN
(HA, POH, DA)

OVERIG
SHL, Ksyos, Sinefuma

PODOTHERAPEUTEN

CASEMANAGERS

DIËTISTEN

BEWEEGCOACHES

FYSIOTHERAPEUTEN

PEDICURES

ERGOTHERAPEUTEN

SPECIALISTEN
cardiologen,
specialisten ouderengeneeskunde
internisten, longartsen,
reumatologen, oogartsen

SPECIALISTISCHE
VERPLEEGKUNDIGEN
DM & Astma/COPD

APOTHEKERS

WIJKVERPLEEGKUNDIGEN

In 2018 werd PeriScaldes gevormd door…

Aan PeriScaldes

“PeriScaldes is heel laagdrempelig”

Aan PeriScaldes

“PeriScaldes is verder
geprofessionaliseerd”

Aan PeriScaldes

“Praktijkbezoek is zinvol en levert verdieping op. 
Het is een evaluatiemoment, dat motiveert wel 
om ervoor te gaan”

Aan PeriScaldes

 “De zaken middels PeriScaldes verlopen naar volle tevredenheid”

Aan PeriScaldes

“De aangeboden lunch hebben we bijzonder gewaardeerd.”

Aan PeriScaldes

“PeriScaldes is ondersteunend en 
faciliterend. De medewerkers zijn 
altijd hiervoor te benaderen”

‘‘
Alle Caspir
portfolio’s voor
herhaalmodule 6 
zijn in 2018
goedgekeurd

FACTS & FIGURES

‘‘
Op Walcheren, de Bevelanden en 
Schouwen-Duiveland zijn in totaal
12 diabetescafé’s georganiseerd,
in samenwerking met collega’s
uit de tweedelijn en de DVN

FACTS & FIGURES

DM pt: 9205

Astma pt: 2117

CVRM pt: 26080

COPD pt:
1591

Totale patiënten populatie:

229.800
Omzet (in Euro’s)

7.525.624

Zorgkosten 79%

Overhead 20%Resultaat 1%


