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2021
Het jaar van de lange adem
We zagen elkaar in 2021 nog nooit zo weinig, maar als organisatie 
zijn we dichter bij elkaar gekomen dan ooit. Na een jarenlange 
voorbereiding kwam eind december de fusie tussen de Zeeuwse 
Huisartsen Coöperatie (ZHCo) en PeriScaldes tot stand. Een brede 
samenwerking binnen de eerstelijn met als doel de huisartsenzorg 
in Zeeland boven de Westerschelde toekomstgerichter, (daad-)
krachtiger en professioneler te maken.  

2021 was het jaar van 
de lange adem, van 
moeilijke beslissingen, 
van afscheid nemen 
van het oude en 
van doorzetten. 
Want de zorg moet 
gecontinueerd worden. 
Nietsdoen is geen 
optie. En daarbij vergde, 
naast het fusietraject, 
corona in het afgelopen 
jaar wederom veel 
aandacht. Ondanks 
de beperkingen die dit 
met zich meebracht, 
heeft de organisatie 
niet stilgestaan. 
De samenwerking 
raakte op sommige 
punten zelfs in een 
stroomversnelling en 
werd constructiever 
dan ooit. 

Zo waren de Zeeuwse 
huisartsen in januari 

één van de eersten 
in Nederland die 
gevaccineerd werden 
tegen het coronavirus. 
Een mooi staaltje 
samenwerking met 
het Adrz. Dat de zorg 
op de been bleef, 
hebben we samen 
voor elkaar gekregen. 
Complimenten aan 
iedereen die zich 
hiervoor heeft ingezet!  

Wie echter dacht 
dat we na deze 
turbulente tijden in 
rustiger vaarwater 
zijn gekomen, komt 
bedrogen uit. De druk 
op de huisartsenzorg 
blijft toenemen. We zien 
over de gehele zorglinie 
arbeidstekorten, een 
hogere en zwaardere 
zorgvraag en 
verschuiving van de 

tweedelijns- naar de 
eerstelijnszorg. Voor 
de net gefuseerde 
coöperatie ZHCo-
PeriScaldes, haar 
medewerkers, nieuwe 
directie en gremia 
zijn dit de komende 
jaren meer dan 
voldoende interessante 
uitdagingen. 

Behoud de 
huisartsenzorg in 
Zeeland en maak deze 
toekomstbestendig. 
Laten we doorgaan 
op de ingeslagen weg 
en elkaar opzoeken. 
Samen staan we 
sterker en weten we 
meer. Zorgen doe je niet 
alleen vóór elkaar, maar 
ook mèt elkaar!  

Namens het bestuur, 
Mattijs Bordui, voorzitter

Het bestuur:

Bedankt voor jullie inzet!
Op 1 oktober namen Victor 
Heukels en Arie Speelman afscheid 
als bestuurslid, directeur Ruud 
Münstermann verliet de organisatie 
per 1 mei 2021. We bedanken hen 
nogmaals voor hun jarenlange en 
zeer gemotiveerde inzet voor de 
Zeeuwse huisartsenzorg. Ook voor 
interimdirecteur Bas Rikken een 
woord van dank; hij leidde ZHCo en 

PeriScaldes richting de fusie eind 
2021.

Zo’n woord van dank is eveneens van 
toepassing op alle werkgroepleden 
die gestopt zijn, complimenten 
voor de door jullie getoonde inzet! 
Alle opvolgers wensen we heel 
veel succes met èn plezier bij hun 
werkzaamheden. 

Mattijs Bordui,
Voorzitter

Anne Marijn Kool, 
Secretaris

Lisanne Slager-Konings, 
Penningmeester

Esther Dees,
Lid

Arjan Roest,
Lid

Eric van Russen Groen,
Lid



Verhuizing in mei
Door COVID-19 en de fusieperikelen was 
2021 een afwijkend jaar. Beide onderwerpen 
vroegen veel van onze tijd en energie, waardoor 
diverse actiepunten uit het jaarplan 2021 niet 
gerealiseerd konden worden. In mei 2021 
werd wel een grote stap voorwaarts in de 
samenwerking met PeriScaldes gezet: beide 
organisaties verhuisden naar een gezamenlijk 
kantoorpand in Heinkenszand. Ook al werd er 
vanwege corona nog veel vanuit huis gewerkt, 
de eerste echte stap naar een vruchtbare 
samenwerking tussen beide organisaties was 
een feit!

Van MIP naar VIM
In 2021 kregen we te maken met de overgang 
van Meldingen Incidenten Patiëntenzorg (MIP) 
naar Veilig Incidenten Melden (VIM). 
VIM-meldingen worden bij de uitvoerende 
organisatie van elke post ingediend en 
geëvalueerd. Op basis van vastgestelde criteria 
worden alleen die meldingen nog in de centrale 
MIP-commissie besproken, die medisch 
inhoudelijk van aard zijn én leerzaam voor de 
gehele organisatie.  

Er werden 56 VIM-meldingen ingediend; deze 
meldingen betreffen dus meer dan alleen 
medisch inhoudelijke meldingen.

Eén calamiteit
In 2021 werd door de ZHCo één calamiteit 
ingediend bij IGJ.

ZHCo
De Zeeuwse Huisartsen Coöperatie 
(ZHCo) faciliteert, organiseert en 
innoveert de Zeeuwse huisartsenzorg en 
de daaraan gekoppelde eerstelijnszorg. 
Kwaliteit en toegankelijkheid van 
deze zorg staat voorop, tegen 
verantwoorde kosten, met voldoening 
van de zorgverleners en medewerkers, 
gericht op alle bewoners van Zeeland. 
Met één regionale organisatie 
wordt de organisatiekracht van 
huisartsen versterkt en is er een 
duidelijk aanspreekpunt om de 

samenwerking met andere zorgverleners, 
zorgorganisaties, patiënten, 
zorgverzekeraars en overheden te 
ondersteunen. Hierdoor worden grote 
regionale vraagstukken beter opgepakt. 
De coöperatie oefent haar bedrijf uit 
door middel van dochtermaatschappijen. 
Eerstelijns GGZ Zeeland B.V. faciliteert 
eerstelijnszorg op het gebied van 
geestelijke gezondheidszorg. Daarnaast 
worden vanuit deze B.V. facilitaire 
diensten aan huisartsen(praktijken) en 
andere zorgverleners verleend. Stichting 
Huisartsendienstenstructuur Zeeland 
regelt de spoedeisende huisartsenzorg 

in het werkgebied van de stichting, 
tijdens -met name - de avonden, nachten, 
weekenden en feestdagen. De drie HAP-
posten zijn hier ondergebracht. Scholing 
wordt geregeld vanuit Stichting de 
Koepel Kwaliteit Huisartsenzorg Zeeland. 
Deze stichting heeft het bevorderen van 
de huisartsenzorg in Zeeland ten doel. De 
Koepel faciliteert activiteiten die leiden 
tot kennisoverdracht en kennisuitbreiding 
binnen de huisartsenzorg in Zeeland. Tot 
slot worden vanuit de Stichting Facilitair 
Huisartsenzorg Zeeland facilitaire 
diensten aan huisartsen(praktijken) en 
andere zorgverleners verleend.

Nieuw bestuur dankzij fusie
In aanloop naar onze fusie met de PeriScaldes-Coöperatie kondigde 
de voormalig directeur in het eerste kwartaal van 2021 zijn vertrek 
aan. Vanaf maart 2021 leidde een interim-directeur onze organisatie 
verder naar de formalisatie van de fusie (die op 1 januari 2022 gepland 
stond). In deze periode is er - over de realisatie van de gremia voor de 
gefuseerde organisatie - veelvuldig contact geweest met de gremia: RvT, 
Cliëntenraad PeriScaldes, OR en PvT. 
De bestuurlijke fusie was al in februari 2021 een feit, in die maand 
werd een personele unie tussen de besturen van ZHCo en PeriScaldes 
gerealiseerd.
Per februari trad een nieuw bestuur aan, met daarin drie nieuwe leden en 
vier oud-leden (twee vanuit ieder voormalig bestuur). 
Het nieuwe bestuur stelde een rooster van aftreden op, waarbij de oud-
leden van de voormalige besturen als eerste zouden aftreden. Medio 
september zijn twee leden afgetreden, in oktober 2021 trad één nieuw 
bestuurslid aan. Daarmee bestaat het bestuur uit de huidige zes leden.

Kwaliteit: 
we zijn op de goede weg
De ZHCo commissie Kwaliteit adviseert - gevraagd en ongevraagd - het 
ZHCo-bestuur plus de directeur over de instandhouding, verbetering 
en follow-up van de kwaliteit van de zorgverlening. In 2021 kwam de 
commissie éénmaal fysiek bijeen, viermaal werd online vergaderd. 

De commissie heeft een belangrijke functie bij het up-to-date houden van de 
behandelprotocollen en afspraken rondom de patiëntenzorg. Het vertalen 
van nieuwe landelijke regels - of werkafspraken met onze netwerkpartners - 
naar onze manier van werken is een continu proces met veel tempo. Daarbij 
is transparantie zeer belangrijk. Wat zijn de resultaten, wat ging er fout, wat 
kunnen we daarvan leren, wat kunnen we verbeteren? Plan-Do-Check-Act. 
Een continu proces. 

Door de coronacrisis en het langdurige fusietraject kon de focus in 2021 niet 
altijd op kwaliteit liggen. Daardoor zijn niet alle geplande stappen voltooid. 
Gelukkig werd bij de NPA-audit op 18 november 2021 vastgesteld dat de 
organisatie goed presteert. We zijn op de goede weg!



Klachten & complimenten
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Aard van de klachten

HAP contacten

HAP Walcheren

2019

2020

2021

Telefonisch
consult
11.566

Totaal:
29.389

Totaal:
27.115

Totaal:
29.761

Consult
15.013

Visite
2.810

Telefonisch
consult
13.079

Consult
11.630

Visite
2.406

Telefonisch
consult
15.374

Consult
11.895

Visite
2.492

HAP De Bevelanden

Telefonisch
consult
9.464

Totaal:
24.063

Totaal:
21.417

Totaal:
24.159

Consult
12.528

Visite
2.071

Telefonisch
consult
11.405

Consult
8.170

Visite
1.842

Telefonisch
consult
12.562

Consult
9.851

Visite
1.746

HAP Schouwen-Duiveland

Telefonisch
consult
3.692

Totaal:
10.892

Totaal:
10.400

Totaal:
10.968

Consult
15.013

Visite
2.810

Telefonisch
consult
4.582

Consult
4.798

Visite
1.020

Telefonisch
consult
5.113

Consult
4.824

Visite
1.031

24 Klachten
2 complimenten



HRM

Beschikbare formatie
- Stafkantoor ZHCO: 10,63 Fte 
  Incl. Directie en management HAP 
- Ondernemingsraad: 0,29 Fte

 
Huisartsenposten: 
- Triagisten en Meewerkend teamleider 20,13 Fte 
- Verpleegkundig Specialisten (gediplomeerd) 0,32 Fte 
- Physician assistant i.o.: 4,21 Fte 

Directie en indirecte inzet huisartsenposten
Praktijkondersteuner GGZ: conform afspraak CZ Q2 18,70 Fte 
Incl. Manager EGZ 

Praktijkmanagers: conform afspraak CZ Q2 8,37 Fte 
Incl. Coördinator PM

Maand Direct 
FTE

Indirect 
FTE

Totale 
FTE

Begroot 
maand 
planning 
FTE

Begroot 
2021 FTE

Verschil 
totale 
inzet 
versus 
begroting 
2021

Jan. 17,57 3,83 21,40 21,45 22,80 1,40

Feb. 17,32 2,47 19,79 18,16 22,80 3,01

Mrt. 18,63 4,04 22,67 25,07 22,80 0,13

Apr. 19,14 5,16 24,30 23,65 22,80 -1,50

Mei 20,57 7,06 27,62 24,47 22,80 -4,82

Juni 18,23 6,34 24,57 23,17 22,80 -1,77

Juli 20,37 4,27 24,63 28,81 22,80 -1,83

Aug. 20,16 8,43 28,58 28,70 22,80 -5,78

Sept. 16,51 6,03 22,55 20,34 22,80 0,25

Okt. 17,84 6,52 24,36 20,76 22,80 -1,56

Nov. 16,87 3,66 20,53 19,41 22,80 2,27

Dec. 17,31 6,36 23,67 22,59 22,80 -0,87

Gemiddeld 18,37 5,35 23,72 23,05 22,80 -0,92

SFHZ-
dienstverlening
Om huisartsen te ondersteunen op het 
gebied van ICT, financiële administratie, 
inkoop en P&O, is de Stichting Facilitair 
Huisartsenzorg Zeeland (SFHZ) opgericht. 
Huisartsen kunnen een dienstverlening 
afnemen tegen een gereduceerd tarief. 
Anno 2021 bestaat de dienstverlening uit 
het vacant stellen van vacatures en de 
continuering van lopende inkoopafspraken.

Werving en selectie
De dienstverlening werving en selectie, 
en dan met name het uitplaatsen van 
vacatures voor huisartspraktijken, verliep 
ook in 2021 naar wens. Maandelijks 
kwamen er meerdere vacatures binnen, die 
vervolgens doorgeplaatst werden op diverse 
wervingssites. 

Vakantiedokter
De pilot ‘vakantiedokter’ kent 2 
doelstellingen:

1. Werkdrukverlichting voor lokale 
huisartsen in de drukke zomerperiode

2. Promotie van en kennismaking met 
Zeeland voor de arts en zijn/haar gezin.

In 2021 zijn wederom in de zomerperiode 
vakantiedokters ingezet, ook tijdens de ANW-
uren bij de huisartsenposten.



Alle aandacht voor continuïteit 
van zorg 
Werken aan een toekomstbestendige zorg in Zeeland vereist inzet 
op meerdere fronten. Via enkele projecten werd daar in 2021 had 
aan gewerkt. 

Het project ‘Opvolging & Vestiging’ 
(een samenwerking tussen LHV, 
NucleusZorg en ZHCo) leidde in 
2021 tot een intensivering van de 
samenwerking met CZ. Hierdoor 
worden ook de noodscenario’s, 
waarbij de patiëntenzorg in 
het gedrang komt, in nauwe 
samenwerking met huisartsen en 
de zorgverzekeraar aangepakt. 
Belangrijk onderdeel hierbij is het 
continueren van de ANW-zorg. 

In het project ‘Toekomst 
Bestendige Huisartsenzorg 
Zeeland’ (TBHZ) worden de 
prioriteiten ten aanzien van de 
continuïteit van de patiëntenzorg 
en de benodigde infrastructuur op 
bestuurlijk niveau besproken. 
Beide projecten vullen elkaar goed 
aan; wel is het noodzakelijk om de 

wederzijdse acties beter op elkaar 
af te stemmen. 

Eén van de punten vanuit het 
compensatiepakket ‘Wind in 
de zeilen’ is het naar Zeeland 
‘halen’ van de opleiding tot 
huisarts (passend binnen de 
Zeeland-opleidingsregeling). 
Vanuit het project Opvolging & 
Vestiging is hiermee een begin 
gemaakt, vanzelfsprekend 
gebeurt dit in samenwerking met 
de huisartsenopleiding aan het 
Erasmus MC.

Het is nog even ‘zoeken naar de 
vorm’, maar het actief contact 
zoeken en houden met huisartsen 
in opleiding draagt bij aan het 
werven van huisartsen voor 
Zeeland.

Wind in de zeilen 
voor ANW-zorg
De in 2019 gestarte heroriëntatie op ANW-
zorg is in 2021 gerealiseerd: binnen de 
huisartsenposten werd de mogelijkheden 
voor digitale patiëntenzorg volop benut. 

Voortgang was er eveneens bij het opleiden 
en de inzet van verpleegkundig specialisten 
(VS) plus physician assistents (PA). Mede 
door het compensatiepakket ‘Wind in de 
zeilen’ is de realisatie van het opleiden van 
PA’s financieel geborgd, voor heel Zeeland 
zullen ongeveer twintig PA’s voor de 
eerstelijnszorg worden opgeleid.

Nieuw op Walcheren
Begin juni 2021 heeft de HAP-locatie 
Walcheren haar intrek genomen in het 
Gezondheidscentrum ‘Het Walchers 
Zorgknooppunt’ in Middelburg. Voor 
bewoners en bezoekers van Walcheren is 
met deze nieuwbouw een centraal gelegen 
huisartsenpost gecreëerd.
Prospectieve Risicoanalyse (PRI)
Daarnaast is een PRI gerealiseerd voor 
implementatie van het sturen op U-1/U-2 in de 
nacht, passend bij de kern van de ANW-zorg 
(huisartsenspoedzorg). Eind 2021 is besloten 
om een verdiepend en verbredend onderzoek 
te doen naar het behapbaar houden van de 
ANW-zorg in relatie tot de huisartsenposten, 
dit initiatief krijgt een vervolg in 2022.

Zorg Coördinatie Centrum
De ZHCo neemt sinds 2020 deel aan de 
Zeeuwse Zorg Coalitie (ZZC), zowel op 
bestuurlijk niveau als binnen de denktank 
Acute Zorg. De bijdrage van de ZHCo is 
gericht op het positioneren van de eerstelijns 
huisartsenzorg binnen het Zeeuwse 
zorgstelsel. Dit wordt de komende jaren 
gecontinueerd. Een onderdeel hiervan is het 
nader onderzoeken van een Zorg Coördinatie 
Centrum. Dit is in 2021 door vertrek van 
meerdere betrokken bestuurders niet verder 
uitgerold en wordt in 2022 opgepakt.

Bij de Koepel
staat kwaliteit centraal
 
De Koepel Kwaliteit Huisartsenzorg Zeeland is de overkoepelende regionale 
organisatie die ernaar streeft om de deskundigheid van huisartsen en 
praktijkpersoneel te bevorderen. De organisatie leunt op de vier Zeeuwse 
Werkgroepen Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH), bestaande 
uit meerdere huisartsen die samen het programma vaststellen, beoordelen 
en evalueren. In 2021 was er in het bestuur sprake van een wisseling van 
voorzitters. 

Daarnaast worden vanuit de Koepel scholingsactiviteiten voor andere 
eerstelijnszorgprofessionals georganiseerd. De scholingen vonden 
zowel online als fysiek plaats. Gedurende het jaar werd duidelijk dat de 
organisatie én financieringswijze van scholingen om meer eenduidigheid en 
transparantie vraagt. Dit traject wordt in 2022 verder uitgewerkt. 



Vooruitblik 2022: 
 
Het is een bewogen jaar geweest voor allen. De focus voor 2022 is 
duidelijk: de basis op orde, transparantie en professionalisering. 
De gefuseerde organisatie richt zich op het faciliteren, organiseren 
en innoveren van huisartsenzorg en de daaraan gekoppelde 
eerstelijnszorg: van goede kwaliteit, tegen verantwoorde kosten, 
met voldoening van de zorgverleners en werknemers én gericht 
op alle mensen in Zeeland. Met als belangrijkste fusiedoel: de 
versterking van de organisatiekracht van huisartsen en de daaraan 
gekoppelde eerstelijns zorg. 

De gefuseerde organisatie is een duidelijk aanspreekpunt in het 
werkgebied, heeft een assertieve spilrol in de eerstelijn en stuurt als de 
vertegenwoordiger op grote regionale vraagstukken.

Wat zijn onze plannen vanaf 2022?

Op organisatieniveau: 

•  Bestendiging van de organisatorische vorm en governance.

•   Versterking van de positionering van de gefuseerde organisatie ZHCo-
PeriScaldes in de regio.

•  Herinrichting van de interne organisatie.

•  Doorontwikkeling en professionalisering van de entiteiten.

Stichting Huisartsendienstenstructuur Zeeland (SHZ) 

•  Verdiepend onderzoek naar de verschillende scenario’s aangaande het 
behapbaar houden van de ANW huisartsenzorg.

•  Project Zorg Coördinatie Centrum, in samenwerking met ketenpartners.

•  Evaluatie van de inzet plus het opleiden van de VS en PA binnen de HAP.

•  Uitrol en evaluatie van de pilot U1-U2 in de nacht. 

• PR-campagne Huisartsenspoedpost.

Eerstelijns GGZ B.V. 

•  Formalisatie van het kader betreffende inzet POH GGZ en 
doorontwikkeling Praktijkmanagers. 

•  Concretisering van de samenwerkingsverbanden. 

•  EHealth binnen de EGZ, keuzetraject. 

Stichting Koepel Kwaliteit Huisartsenzorg Zeeland - De Koepel 

•  Aanbod van een goed toekomstbestendig georganiseerd regionaal 
(Zeeland boven de Westerschelde) geaccrediteerd scholingsaanbod aan 
alle zorgprofessionals, werkzaam in de eerstelijn/huisartsenzorg, tegen 
verantwoorde kosten en gestart vanuit een LEAN-traject.  

GGZ en 
praktijkmanagement:
Maatwerkafspraken en 
heldere verwachtingen
Praktijkmanagement is sinds 2018 geïmplementeerd 
in onze organisatie, inmiddels zet ZHCo grootschalig 
en regionaal meerdere praktijkmanagers in 
binnen de huisartsendagpraktijken. Daarnaast 
worden ‘praktijkmanagers plus’ ingezet, die zich 
met name richten op samenwerkingsverbanden 
en groeperingsprocessen. Deze inzet wordt 
geleverd vanuit de EGZ B.V, waarbij onder andere 
de financiering van deze (zorg-)professionals 
rechtstreeks gecontracteerd is bij de zorgverzekeraar. 
In 2021 is er met de zorgverzekeraar gesproken 
over het benodigde werk-en denkniveau van de 
praktijkmanager en het daarbij behorende diploma. Er 
zijn maatwerkafspraken gemaakt en geformaliseerd 
tussen de zorgverzekeraar, EGZ B.V. en werknemers. 
Ook het kader, waarbinnen praktijkmanagement 
wordt ingezet in de huisartsendagpraktijken, is 
vastgesteld. In 2022 krijgt dit een vervolg d.m.v. 
doorontwikkeling en visievorming.

Kader vastgesteld
Daarnaast is er, in samenwerking met PeriScaldes, 
gestart met het opmaken van een kader/vierkant 
om verwachtingen naar elkaar (huisartsen, 
Praktijkondersteuner bij de huisarts (POH), GGZ, 
EGZ B.V., zorgverzekeraar) te verhelderen. Dit wordt 
in 2022 verder geformaliseerd. Hoewel officieel 
nog niet gefuseerd, werkten PeriScaldes en de 
ZHCo rondom de GGZ ook in 2021 nauw met 
elkaar samen. Met de GGZ-commissie als basis is 
op verschillende terreinen visie ontwikkeld en zijn 
initiatieven genomen voor verdere samenwerking. 
Werkgeverschap van POH-GGZ is verdeeld, op 
inhoud wordt verbinding gezocht. Dat is het 
motto. Concreet betekent dit dat scholing aan 
alle POH-GGZ wordt aangeboden, ongeacht 
de werkgever. Veel POH-GGZ hebben de ACT-
training gevolgd. Diverse POH-GGZ volgden ook 
de scholing positieve gezondheid. Op inhoud is 
daarmee verbinding gelegd, niet alleen tussen POH-
GGZ, maar ook met de eerder hierin geschoolde 
huisartsen en POH-s.
Om deze binding ook op praktijkniveau te 
versterken, vond in het najaar een gezamenlijke 
POH-bijeenkomst plaats voor POH-s, POH-o en 
POH-GGZ. Welzijn op Recept is hiermee ook 
voor de POH-GGZ meer gaan leven. Sinds 2020 
participeert ZHCo in de Zeeuwse Zorg Coalitie 
(ZZC), waar - in nauwe samenwerking met GGZ-
instellingen - gekeken wordt naar de continuïteit en 
werkwijze van de GGZ-patiëntenzorg. De bijdrage 
van de ZHCo is gericht op het positioneren van de 
eerstelijns huisartsenzorg, dus ook de eerstelijns 
GGZ-zorg, binnen het Zeeuwse zorgstelsel. 



Collectief van huisartsen/eigenaren
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Jaarrekening 2021
Meer weten over onze financiën in 2021? Vraag dan de jaarrekening op via info@zhco-periscaldes.nl

Organogram


