
 
Commissaris Victor A.J. Slenter 

Ik ben geboren in 1956 en opgegroeid in Zuid-Limburg. Na het gymnasium, en de propedeuse 

biologie in Groningen, overgestapt naar de studie medicijnen in Maastricht. Vervolgens ben ik 

onderzoek gaan doen naar hartvaatziekten, eerst een jaar in Syracuse UMC (staat New York), 

vervolgens twee jaar in Maastricht, bij de vakgroep Epidemiologie.  

Als uitvloeisel van het beleid van de Universiteit samen met 4 andere epidemiologen “uitgeplaatst” 

naar één van de 5 GGD ‘en in Limburg, in mijn geval Oostelijk Zuid Limburg. Daar heb ik mijn 

interesse in management en beleid vorm kunnen geven. In die tijd ben ik ook geregistreerd als 

geneeskundig specialist, in mijn geval in de sociale geneeskunde. In 1989 ben ik benoemd tot 

directeur van de GGD Zeeland en sinds die tijd woon ik in Zeeland. Ook na mijn benoeming als 

directeur van het Capaciteitsorgaan in Utrecht (2008) ben ik hier blijven wonen. Alhoewel het daar 

vooral over landelijke capaciteitsuitdagingen in de medische wereld gaat heeft Zeeland toch een 

speciale plek in mijn hart gehouden. Ik ben onder andere voorzitter van de Commissie Curatieve Zorg 

Zeeland geweest, op verzoek van CZ, en ik heb voor Viazorg prognoses van de Zeeuwse 

ontwikkelingen op de arbeidsmarkt gemaakt.  

De huisartsenzorg heeft in de periode dat ik directeur van het Capaciteitsorgaan was mijn bijzondere 

aandacht gehad. Ik heb een groot aantal onderzoeken naar de werkzaamheden van huisartsen laten 

uitvoeren en weet daardoor - met betrekking tot capaciteit - meer over de uitdagingen in en rond dat 

beroep dan gebruikelijk is. “Eenheid in verscheidenheid” is misschien een uitdrukking die de 

huisartsen in zijn algemeenheid het beste omschrijft.  

Verder ben ik maatschappelijk breed georiënteerd. Door mijn verleden als voorzitter van CDA 

Zeeland (2012-2020) ken ik veel politici in deze provincie, ook buiten het CDA. In de Damiaan 

parochie, actief in de Bevelanden en Schouwen-Duiveland, heb ik 4 jaar onze pastoor mogen 

assisteren als vicevoorzitter van het parochiebestuur.  

Ik ben commissaris bij ZHCo Periscaldes geworden omdat ik denk dat ik de Zeeuwse huisartsenzorg 

kan ondersteunen in deze bijzondere tijden door mijn medische achtergrond, mijn kennis van de 

capaciteitsuitdagingen in de zorg, mijn 33 jaar ervaring als directeur waarvan een groot deel in 

Zeeland en mijn kennis van de geografie en alle daarmee samenhangende bijzonderheden.  


