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coach van de patiënt. Hoewel we zeker op de 
goede weg zijn, kan onze nieuwe organisatie zich 
op onderdelen nog versterken. Daar liggen de 
uitdagingen voor 2018.  Het verschil in cultuur is 
nog voelbaar, patronen moeten ingesleten raken, 
communicatie en voeling met de leden kan nog 
beter worden vormgegeven. Hier gaan we aan 
werken, we hebben nu een fundament waar we op 
kunnen bouwen en zo staan wij ook in 2018 klaar 
om samen met u aan de slag te gaan!
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COPD/Astma/Ouderenzorg:

“

““We hebben onze werkwijze goed
op elkaar afgestemd””
 
“In 2017 hebben we op verschillende fronten goede 
resultaten bereikt. We hebben bijvoorbeeld de richtlijn 
exacerbatiemanagement opgesteld en onder de huisartsen 
verspreid. Daarnaast hebben we veel aandacht besteed 
aan inhalatiemedicatie, waarbij de IMIS (Stichting 
Inhalatie Medicatie Instructie School)-training is 
aangeboden. Bovendien hebben we de longpassen en 
COPD Zorgwijzer vernieuwd.
Mooi om te melden is tevens het feit dat in 2017 meer 
praktijken gestart zijn met de astma-module, waarbij 
vanuit PeriScaldes desgewenst hulp geboden werd bij het 
opstarten van de keten. Ook het contact met de longartsen 
is geïntensiveerd; er heeft meerdere keren een 
transmuraal overleg plaatsgevonden, voornamelijk gericht 
op het verbeteren van de onderlinge samenwerking. 
Hoogtepunt van 2017 was natuurlijk het feit dat er drie 
regio’s bij elkaar gebracht zijn; we hebben onze werkwijze 
goed op elkaar afgestemd. 
Uit de landelijke benchmark 2017 van transparante keten-
zorg blijkt dat we voor COPD met PeriScaldes breed rond 
of boven gemiddelde scoren. Voor ASTMA scoren we zelfs 
op alle indicatoren boven het gemiddelde. 
Prima resultaten!”
Ook voor ouderenzorg hebben we een slag geslagen. 
De focus lag het afgelopen jaar op drie vlakken. Binnen 
de Werkgroep Ouderenzorg onder leiding van Ruben de 
Kuyper (kaderhuisarts Ouderenzorg) is hard gewerkt aan:
1) de borging van het programma bij deelnemende 
huisartsenpraktijken en hun samenwerkingspartners;
2) het aanhaken van nieuwe huisartsen en samenwerkings-
partners bij het zorgprogramma;
3) het opzetten van nieuwe initiatieven binnen het zorg-
programma. 
De huisartsen zijn allemaal ondersteund via o.a. prak-
tijkbezoeken, scholingen en diverse uitwisselingsbijeen-
komsten (inloopcafés).

PeriScaldes in cijfers
In 2017 presenteerde InEen voor de achtste keer een landelijke rapportage over programmatische ketenzorg, op basis 
van de gegevens die zorggroepen hierover verzameld hebben. Deze rapportage bevat gegevens over de zorg- 
programma’s DM type 2, COPD, Astma en Vasculair Risico Management bij patiënten met en zonder een hartvaatziekte. 
PeriScaldes leverde hiertoe diverse tabellen in.

De totale rapportage treft u hier: https://bit.ly/2MNLyry.

Hoe heeft PeriScaldes het in 2017 gedaan? Die conclusie noteren we hier alvast voor u: we hebben het 
– volgens de landelijke benchmark en over de hele linie genomen – goed gedaan!

PeriScaldes
Facts & figures • In 2017 omvatte PeriScaldes 73 huisartsenpraktijken,  11 diëtistenpraktijken en 6 podotherapeutenpraktijken • het aantal praktijkhoudende huisartsen bedroeg 109, er waren 84 POH’ers actief • eind december waren er 11 bureaumedewerkers in dienst (7 fte) • de pilot ‘Lean’ in huisartsenpraktijken was een succes • de totale praktijkpopulatie bedroeg 239.000 patiënten • alle huisartsen en praktijkondersteuners in de regio Walcheren zijn 
geschoold in het gebruik van het KIS van VitalHealth; later in het jaar zijn ook de betrokken ketenpartners in fasen hierin geschoold • in de zorgketen zijn apothekersassistenten, diëtisten, podotherapeuten en pedicures uitgenodigd voor het voor hen relevante scholingsaanbod • CZ was de preferente zorgverzekeraar, andere zorgverzekeraars volgden de met CZ gemaakte afspraken • eind december hadden 53 huisartsen de OZ bij CZ gecontracteerd • 
PeriScaldes werd lid van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE); voor afhandeling van klachten van samenwerkings- of ketenpartners over PeriScaldes heeft PeriScaldes een eigen onafhankelijke klachtencommissie

Het jaar 2017 gaat voor PeriScaldes het 
geschiedenisboek in als het jaar van uniformering 
van processen. De basis is gelegd en daar kwam 
heel wat bij kijken! Naast het gaande houden van 
het operationele proces was het een opgave om 
culturen te integreren, een nieuwe structuur 
(bureau en overleg) werkend te maken en daarbij 
hoge kwaliteit te waarborgen. Een greep uit alle 
acties maakt duidelijk waarom we trots mogen zijn 
op wat we bereikt hebben: één Keteninformatie- 
systeem, een nieuwe website, een breed 
scholingsaanbod en één kwaliteitsbeleid. 
Direct vanaf de start is er op ingezet om PeriScaldes 
NPA te accrediteren en dat is gelukt. In mei kreeg 
PeriScaldes het certificaat uitgereikt, 
een memorabel moment.
 
Inmiddels staat er een breed samenwerkings- 
netwerk met diverse zorgverleners en we 
kunnen ook een nieuwe praktijk verwelkomen. 
Alle voorbereidingen zijn in het najaar van 
2017 gestart, zodat Praktijk Koudekerke 
per 2018 deelneemt. 

Dankzij alle interne en externe samenwerking 
kunnen we beter anticiperen op toekomstige 
ontwikkelingen en die gaan snel. Naast een 
toenemende vergrijzing – met meer chronische 
patiënten – krijgen we te maken met patiënten die 
in toenemende mate beschikken over de
eigen gegevens en steeds meer zelf gaan doen in 
het zorgproces. De rol van de huisarts verandert 
hierbij in diverse opzichten van zorgverlener naar 

Ouderenzorg:
terecht punt van aandacht

Een regionaal protocol, benutten van KIS of 
scholingen: het zijn slechts enkele instrumenten die in 
2017 binnen PeriScaldes ingezet werden ten behoeve van 
ouderenzorg. Een korte opsomming geeft een 
indruk van de manier waarop ouderenzorg in 2017 
een punt van aandacht was.

De werkgroep Ouderenzorg schreef een regionaal 
protocol met bijbehorend handboek. Daarnaast stelde 
deze werkgroep een visie- en missiedocument op, 
met daarin centraal: ‘gestructureerde, multidiscipli- 
naire ouderenzorg, ten behoeve van het behoud en 
herstel van functioneren, zelfredzaamheid en ervaren 
kwaliteit van leven bij ouderen, waarbij we de huisarts 
ondersteunen en faciliteren om de regiefunctie te 
kunnen blijven uitoefenen bij de zorg voor ouderen, 
in een veranderende samenleving.’
Steeds meer praktijken richtten hun Multidisciplinair 
Overleg (MDO)  goed in, dat is een mooie 
ontwikkeling: om de module Ouderenzorg te mogen 
contracteren, moet minimaal 6 x per jaar een 
MDO plaatsvinden. 
De Infoavond op Schouwen Duiveland ‘Krijgt u hier 
ook grijze haren van?’, het Symposium ‘Beter oud: 
samen kan het!’ en de Expertdag OZ waren een 
groot succes. 
Ter voorbereiding op samenwerkingsafspraken 
vonden oriënterende gesprekken plaats met 
Specialisten Ouderengeneeskunde, 
wijkverpleegkundigen en casemanagers.

Wilt u meer weten over de zorg aan ouderen binnen
PeriScaldes? Sylvia Dingemanse vertelt u er graag meer 
over: kwaliteit@periscaldes.nl

DM PeriScaldes LBM 2017

Aantal diabetespatiënten in zorgprogramma bij wie 
eGFR is berekend of bepaald 95% 93%

Aantal diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma 
met urineonderzoek (porties) op 
albumine of albumine/creatinine ratio

92% 87%

Aantal diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma 
van wie het rookgedrag is vastgelegd 98% 94%

Aantal diabetespatiënten heel jaar in zorgprogramma 
met een funduscontrole in afgelopen twee jaar 89% 85%

Aantal diabetespatiënten in zorgprogramma met een 
voetonderzoek 88% 85%

HVZ PeriScaldes LBM 2017

Aantal HVZ patiënten in zorgprogramma dat rookt 14% 18%

Aantal HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma bij 
wie eGFR is bepaald in afgelopen vijf jaar 99% 99%

Aantal HVZ patiënten heel jaar in zorgprogramma bij 
wie mate van beweging is vastgelegd in meetperiode 82% 76%

VVR PeriScaldes LBM 2017

Aantal VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma bij 
wie de bloeddruk is bepaald in meetperiode 91% 88%

Aantal VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma bij 
wie LDL is bepaald in afgelopen vijf jaar 99% 98%

Aantal VVR patiënten in zorgprogramma van wie het 
rookgedrag is vastgelegd 89% 85%

Aantal VVR patiënten heel jaar in zorgprogramma bij 
wie eGFR is bepaald in afgelopen vijf jaar 100% 99%

Aantal patiënten bij wie mate van beweging is
vastgelegd in meetperiode 82% 70%

COPD PeriScaldes LBM 2017

Aantal COPD patiënten in zorgprogramma met 
inhalatiemedicatie bij wie inhalatietechniek is 
gecontroleerd

74% 72%

Aantal COPD patiënten in zorgprogramma bij wie 
functioneren (MRC | CCQ) is vastgelegd 86% 87%

Aantal COPD patiënten in zorgprogramma bij wie 
mate van bewegen is gecontroleerd 90% 79%

Aantal COPD patiënten in zorgprogramma van wie 
het rookgedrag is vastgelegd 91% 85%

Aantal COPD patiënten in zorgprogramma bij wie de 
Body Mass Index berekend is 90% 82%

Aantal COPD patiënten in zorgprogramma met 2 of 
meer stootkuren in de afgelopen 12 maanden 10% 8%

Astma PeriScaldes LBM 2017

Aantal astma patiënten heel jaar in zorgprogramma 
met inhalatiemedicatie bij wie inhalatietechniek is 
gecontroleerd

76% 62%

Aantal astma patiënten in zorgprogramma bij wie 
functioneren (ACQ of ACT of ‚mate van astma-
controle’) is vastgelegd

81% 60%

Aantal astma patiënten heel jaar in zorgprogramma 
van wie het rookgedrag is vastgelegd 91% 82%

Aantal astma patiënten heel jaar in zorgprogramma, 
van wie rookgedrag is vastgelegd, die roken 11% 12%

Ouderenzorg Percentage

% patiënten met dementie in de leeftijdscategorie 75 jaar en ouder 15%

% patiënten van 75 jaar en ouder die ooit als kwetsbaar geïdentificeerd 
zijn in de groep patiënten van 75 jaar en ouder 80%

% kwetsbare ouderen met (poly)farmacie in de groep kwetsbare ouderen 77%

% kwetsbare ouderen met polyfarmacie waarbij een kreatinine klaring 
is vastgelegd (gemeten of berekend; MDRD, CKD-EPI) in de afgelopen 
twee jaar in de groep kwetsbare ouderen met polyfarmacie

93%

% kwetsbare patiënten waarbij wensen tav levenseinde geregistreerd 
zijn in de groep kwetsbare ouderen 4%
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Kortom: Persoonsgerichte Zorg was in 2017 een relevant 
aandachtsgebied, dat in 2018 verder in praktijk gebracht 
zal worden.

Judith Jimkes, Diabetesverpleegkundige/ 
Praktijkondersteuner en projectleider 
Persoonsgerichte Zorg

Persoonsgerichte Zorg
Ook op het gebied van Persoonsgerichte Zorg werden in 
2017 de nodige stappen gezet. Zo werd, onder begeleiding 
van een consulent van Zelfzorg Ondersteund! (ZO!), het 
plan Persoonsgerichte Zorg verder uitgewerkt.
Daarnaast vond de pilot van het digitale 
zelfmanagementplatform e-Vita plaats en werd een 
overkoepelende POH-bijeenkomst over Persoonsgerichte 
Zorg georganiseerd. Op het symposium ‘Positief 
samenwerken’ sprak Jan Jacobs over e-Health en belichtte 
Machteld Huber het door haar geïntroduceerde begrip 
positieve gezondheid.
Vermeldenswaardig zijn eveneens de DVN cursus ‘Leven 
met Diabetes’, de groepsbijeenkomsten over voeding, de 
samenwerking met Zeeland in Beweging, de deelname 
aan de Diabetes Challenge en de bijeenkomsten Longpunt 
en Diabetescafé.

Onderstaande ouderenzorg indicatoren volgens
specificaties Laego geen landelijke cijfers beschikbaar
peildatum 1/1/2018



1. Welke aandachtspunten stonden er in  
 2017 op jouw agenda?
“Dat waren er aardig wat. Met name voor DM 
hebben we bijvoorbeeld belangrijke stappen gezet 
in het uniformeren van de werkwijze rondom 
fundusscopie. Het opstarten daarvan had wat voeten 
in de aarde, we zijn een flink eind op weg gekomen. 
Daarnaast is er een begin gemaakt met het 
updaten van de DM- en CVRM-protocollen; tevens 
zijn de zorgwijzers/-passen aangepast om in 2018 
verspreid te kunnen worden. Mooi om te melden is 
ook de participatie van de diabetesverpleegkundige 
van PeriScaldes in de Voetenpoli in het ADRZ, 
zo versterken we de continuïteit in deze ketenzorg.”

2. Scholing zit in jouw jouw
 portefeuille. Wat bracht 2017 hier?
“Sinds de fusie proberen we in de eigen regio een 
zo breed mogelijk scholingsaanbod aan te bieden, 
veelzijdig en verspreid over meerdere data en locaties. 
Er is een ruim aanbod voor huisartsen en POH’ers, 
maar we bieden ook bijeenkomsten aan voor andere 
ketenpartners. Daar zijn we in 2017 goed in geslaagd, 
denk ik. Voor patiënten hebben we cursussen ‘Leven 
met diabetes’ en voedingsspellen aangeboden. 
Hoogtepunt was natuurlijk het goed bezochte 
symposium ‘Positief samenwerken’ eind mei.”

3. Waarom was het symposium eind
 mei zo’n succes?
“Het vormde een fraaie kick-off na de fusie, 
vond plaats op een inspirerende locatie – het 
ir. J.W. Topshuis op Neeltje Jans - en had een 
fantastisch programma, waarin Machteld Huber met 
haar lezing over positieve gezondheid beslist als 
bijzonder bestempeld mag worden. Bovendien werd 
op dit symposium het accreditatiecertificaat aan 
PeriScaldes overhandigd”.

    

      
vragen aan
Annette Aertssen,
kwaliteitscoördinator
DM/CVRM:

“De synergie
benutten we
op veel 
fronten”

5
4. Wat maakt jouw werk bijzonder?
“Door een adequate invulling van de organisatie 
kunnen we de samenwerking binnen de keten 
bevorderen en de zorg zo goed mogelijk 
organiseren en ondersteunen, dat geeft energie. 
Ook de jaarlijkse praktijkbezoeken zijn inspirerend; 
het is mooi om signalen uit de praktijk te benutten 
voor nieuwe acties.”

5. Welk cijfer geef jij 2017 voor
 PeriScaldes en waarom?
“Een 7,5: kijkend naar wat we het afgelopen jaar 
gedaan hebben, naar alles wat het samenbrengen 
van de drie zorggroepen met zich meebracht, denk 
ik dat we echt wel iets meer dan een ‘ruim voldoende’ 
mogen noteren. Maar ‘goed’ (een acht dus) durf ik 
nog niet te geven, want ‘goed genoeg’ is het nog niet. 
Er is zeker nog ruimte voor verbetering en daar 
werken we hard aan. Ik verwacht volgend jaar een 
acht op ‘ons rapport!”

Margriet Zaagman, longverpleegkundige:

““Mijn missie is om te blijven inspireren””
“In mijn werk als longverpleegkundige staan mijn visie 
en missie centraal: ik wil de huisarts en POH’er blijven 
inspireren om hun zorg aan astma- en COPD-patiënten 
zo goed mogelijk te kunnen invullen. 
Tijdens praktijkbezoeken geef ik graag tips en 
implementatietools om los te komen van de protocollen; 
zo kan het consult met de astma- en COPD-patiënt die 
waarde krijgen die het verdient. Om nieuwe tools uit 
te proberen, voer ik zelf ook spreekuren en geef ik 
trainingen. Feitelijk ben ik continu vertaler en inspirator, 
dat maakt mijn werk zo boeiend. 

Mijlpaal in 2017? Dat is voor mij de start die we in 
PeriScaldes gemaakt hebben met het exacerbatiema-
nagement. We hebben een goede richtlijn opgesteld, een 
nulmeting laten uitvoeren bij de praktijken en een aantal 
succesvolle trainingsavonden over inhalatiemedicatie ge-
geven. Er is bovendien een multidisciplinaire werkgroep 
opgericht die kijkt hoe meer rendement gehaald kan 
worden uit inhalatiemedicatie, bijvoorbeeld door 
uniformiteit te brengen in keuze 
van een device, manier van consult- 
voering en voorlichtingsmaterialen. 
Hiermee kunnen we de kwaliteit van 
leven bij astma- en COPD-patiënten 
op een hoger niveau krijgen. 
Een mooi vooruitzicht”.

Tom Schraven, voorzitter cliëntenraad PeriScaldes:

““Schaalvergroting zorgt voor
boeiende dynamiek””
“In 2013 was ik nauw betrokken bij de oprichting van de 
cliëntenraad voor Zorggroep de Bevelanden. Inmiddels 
zet onze cliëntenraad zich in voor de drie regio’s binnen 
PeriScaldes en ons functioneren is precies zoals ik dat 
destijds voor ogen had. Het management betrekt ons in 
een vroeg stadium nauw bij de ontwikkelingen die voor 
ons interessant zijn. In 2017 waren dat bijvoorbeeld het 
digitale zelfmanagementplatform e-Vita – waarbij we 
participeerden in de pilot -, het digitale patiënten portaal 
en de problemen bij de bestelmedicatie van het 
stoppen met roken-programma. Deze samenwerking 
bevalt uitstekend, zo kunnen we echt meedenken en 
tijdig, snel adviseren.

“We kunnen echt meedenken 
en tijdig adviseren”

De fusie van Ketenzorg Walcheren met Zorggroepen 
Schouwen-Duiveland en de Bevelanden bracht een heel 
nieuw werkgebied voor ons mee. Maar juist die 
dynamiek maakt onze taak zo boeiend. 
De ontwikkelingen in de kwaliteit van zorg binnen 
PeriScaldes juichen we eveneens van harte toe. 
Ja, we kijken tevreden terug op 2017”.

Vragen of opmerkingen? clientenraad@periscaldes.nl

Charlotte Kempe, diabetesverpleegkundige:

““2017 was een enerverend jaar””
“Een nieuw management, teamuitbreiding met diverse 
leuke collega’s en ook werkinhoudelijk veel noviteiten: 
2017 was een enerverend jaar. Sinds de fusie neem ik zelf 
geen patiënten meer over, mijn kerntaak als 
gespecialiseerd diabetesverpleegkundige en consulent 
bestaat nu nóg meer uit begeleiding, advisering en 
coaching van huisartsen en POH’ers. Ik ervaar dat als heel 
zinvol, ik hou van samenwerken en de verbinding die 
daaruit ontstaat.

Zo’n meerwaarde ervaar ik tevens bij de Diabetes 
Voetenpoli in het ADRZ, waarvan ik sinds begin 2017 
deel uitmaak. De specifieke patiënteninformatie van dit 
Multidisciplinair Overleg koppel ik indien nodig terug 
naar de POH’er en huisarts; zo krijgen we de zorg aan 
de patiënt toch weer op een hoger niveau. Daarnaast is 
mijn aantal praktijkbezoeken in 2017 uitgebreid en nam 
ik zitting in de Veilig Incidenten Melden-commissie VIM. 
Ja, dat is wel weer een nieuwe commissie erbij, maar ook 
zulke overstijgende taken vind ik leerzaam en boeiend. 
Tevreden ben ik eveneens over het Diabetescafé, dat in 
2017 vier maal plaatsvond – zowel op 
Walcheren alsook de Bevelanden 
- en waarbij nu dus ook Schouwen- 
Duiveland is aangeschoven. 
Kortom: 2017 was in alle opzichten 
een druk, maar boeiend jaar”.

Rudolf Wolbers, huisarts, voorzitter werkgroep Kwaliteit:

““Ketenzorg leidt beslist tot betere
eindresultaten””
“Het belangrijkste doel van onze werkgroep Kwaliteit is 
het zo breed mogelijk implementeren van het kwaliteits-
beleid binnen PeriScaldes. Daartoe hebben we in 2017 het 
belang van ketenzorg, patiëntgerichtheid en deskundig-
heidsbevordering nadrukkelijk en regelmatig onder de 
aandacht gebracht.
Dit gebeurde bijvoorbeeld tijdens de scholingen over de 
relatie tussen alcoholgebruik en cardiovasculair risico 
én over patiëntgerichte zorg. We hebben het onderwerp 
‘patiëntgerichtheid’ bovendien in 2017 opnieuw meege-
nomen in onze jaarlijkse praktijkbezoeken. 
 
Zo proberen we praktijken op vele fronten te motiveren 
en te ondersteunen in hun kwaliteitsontwikkeling en dat 
begint zijn vruchten af te werpen: in de hele regio zetten 
steeds meer praktijken zich in voor patiëntgerichte 
zorg. Uit recente feedback blijkt dat we het binnen de 
landelijke benchmark heel goed doen, dat is wel iets om 
trots op te zijn. 

“Binnen de landelijke bench-
mark doen we het heel goed”

En zeker, sommige praktijken blijven wat achter als het 
gaat om implementatie van ketenzorg. Naar deze praktij-
ken zijn er in 2017 gerichte acties geweest, waarbij we in 
gesprek zijn gegaan over wensen, weerstanden en moge-
lijkheden. De gesprekken hebben geleid tot constructieve 
oplossingen. Dat alles doen we vanuit de vaste overtui-
ging dat zorg waarin zorgverleners goed samenwerken 
leidt tot betere eindresultaten voor de patiënten. 
Het goed overbrengen van die boodschap zal voorlopig 
nog wel één van onze belangrijkste uitdagingen blijven. 
Maar we hebben in 2017 duidelijke vorderingen gemaakt: 
we gaan geleidelijk maar zeker de juiste kant op.”

Organisatie: Bouwen aan een
stevig fundament

Bij een fusie liggen alle organisatieonderdelen vanzelf-
sprekend onder de loep, zo ook bij PeriScaldes. Aspecten 
als samenwerking, kwaliteit, AVG-wetgeving, 
communicatie en scholingen werden in 2017 nauwkeurig 
beoordeeld en waar nodig aangepast. 

Communicatie:
Een nieuwe website plus intranet werden gelanceerd. 
Veel aandacht was er ook voor de implementatie van het 
Keteninformatiesysteem van VitalHealth op Walcheren, 
van groot belang hierbij waren de uitgebreide mogelijk- 
heden voor beveiligde samenwerking met onze 
ketenpartners. Daarnaast ging het backoffice over tot één 
systeem en digitaal archief.

Kwaliteit:
De kwaliteitscyclus die PeriScaldes heeft ontwikkeld, 
beschrijft de acties die in de praktijk plaatsvinden om op 
systematische wijze de kwaliteit van zorg verder te 
verbeteren. In dat kader leverde PeriScaldes spiegel- 
informatie aan alle praktijken over alle zorgprogramma’s. 
Praktijken kunnen ook elkaars uitkomsten zien om van de 
best practices te leren. Resultaten zijn op regioniveau 
(tijdens spiegelinformatiebijeenkomsten gekoppeld aan 
een inhoudelijk thema), groepsniveau (intercollegiale 
toetsing) en op praktijkniveau besproken.

Huisvesting:
Als gevolg van de fusie mocht het backoffice meer 
medewerkers verwelkomen. Met veel creativiteit konden 
veel nieuwe werkplekken worden gerealiseerd en werd 
het kantoor opgefrist.

Scholing:
Cursussen/trainingen zijn georganiseerd én ingekocht 
op basis van een leveranciersbeoordeling, 
alle scholingen zijn geaccrediteerd.

Privacy en informatiebeveiliging:
Er is in 2017 volop geanticipeerd op de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG) die eind mei 
2018 van kracht is geworden. Voor PeriScaldes is 
uitgewerkt wat wij zelf moeten doen om per 25 mei 2018 
AVG-proof te zijn. Hiertoe zijn o.a. gedragsregels 
opgesteld voor medewerkers, ketenpartners en 
samenwerkingspartners. Deze regels maken deel uit 
van de contracten. 

Daarnaast zijn er verwerkersovereenkomsten gesloten met  
samenwerkingspartners die gevoelige informatie 
verwerken. Hierbij gold certificaat NEN 7510/ISI 27001 als 
belangrijke eis. Voor de bewustwording van informatie-
veiligheid bij huisartsen en POH’ers zijn twee bijeenkom-
sten georganiseerd onder leiding van een extern specialist.

Er is een privacy document opgesteld voor patiënten en 
op het PeriScaldes-kantoor wordt bijvoorbeeld gewerkt 
met geëncrypteerde PC’s en USB’s.

Financiële administratie:
Voor de inrichting hiervan is gekozen voor het KIS van 
VitalHealth Software, VIPLive van Calculus, Basecone
en Twinfield. 

Uiteraard gaan alle bovenstaande processen gepaard met 
verrassingen en wordt van alle betrokkenen een inzet aan 
tijd en energie gevraagd. Een compliment is dan ook zeker 
van toepassing voor alle (praktijk)medewerkers die hier 
hun schouders onder hebben gezet!

Marcel Koole, financieel administrateur:

““De financiële processen zijn
efficiënt samengevoegd””

“Ons eerste belangrijke aandachtspunt voor 2017 betrof 
het inrichten van de nieuwe financiële administratie en de 
koppelingen tussen diverse programma’s. Met de 
voorbereidingen hiervoor zijn we reeds medio 2016 
gestart. Vóór de fusie waren er drie aparte financiële 
processen, elk met een eigen DNA, die samengevoegd 
moesten worden tot één PeriScaldes-administratie. 
In nauw overleg met Maria is een strak omlijnd plan van 
aanpak opgesteld, dat redelijk snel kon worden 
uitgevoerd. Dit is dan ook volledig afgerond; de financiële 
processen zijn inmiddels efficiënt samengevoegd. 
De zorgverleners die een contract hebben met PeriScaldes, 
kunnen bijvoorbeeld inloggen in het declaratiesysteem en 
hebben zo volledig inzicht in de status van de financiële 
afhandeling van iedere behandeling/consult.

De uitdaging om de achterkant van de organisatie soepel 
te laten verlopen vind ik één van de leuke aspecten van 
mijn werk. Ik ben verantwoordelijk voor het regelmatig 
aanleveren van diverse financiële rapportages. 
Voor 2017 blijkt dat alle zorg binnen de gestelde 
budgetten geleverd is. Ook de overheadkosten, zoals 
kosten voor scholing, personeel en datamanagement, 
zijn niet overschreden. Als gevolg daarvan hebben we ons 
financiële weerstandsvermogen verder kunnen uitbreiden. 
Een goede start voor de nieuwe organisatie, wat 
vertrouwen geeft voor 2018”.

“In mei 2017 behaalde 
PeriScaldes met vlag en 
wimpel het NPA-certificaat!”

Facts & figures • er waren 3 incidenten informatieveiligheid en 1 incident rondom patiëntbehandeling, deze zijn afgehandeld door de Incidentencommissie. Er waren 2 meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens • 9.222 patiënten namen deel aan de Diabetes DBC • 26.465 patiënten namen deel aan de CVRM DBC • aan de DBC COPD namen 1.602 patiënten deel • in de Astma DBC werden 1.751 patiënten geteld • alle praktijken zijn individueel 
bezocht door leden van de werkgroep Kwaliteit • het PeriScaldes-bestuur nam deel aan het Slimfitnetwerk • qua opbrengst werd in 2017 € 7.803.095 euro genoteerd, de zorgkosten bedroegen € 5.844.000 (75%); het bedrijfsresultaat bedroeg € 227.331 • het totale netto Rak-bedrag in het bedrijfsresultaat bedroeg eind 2017 € 153.368 • het patiënttevredenheidsonderzoek werd uitgewerkt om begin 2018 uit te voeren• het NPA-certificaat werd met vlag en 
wimpel, zonder afwijkingen, behaald. Dit toont aan dat PeriScaldes ruimschoots voldoet aan de door de koepelorganiatie InEen gestelde kwaliteitseisen •
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