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‘Good Governance’ 
PeriScaldes: Hoe zien wij dit? 

 
Goed bestuur en toezicht worden bepaald door gedrag van mensen in concrete situaties. 
Hoewel PeriScaldes zichzelf als een kleine faciliterende organisatie ziet, zonder 
zorggerelateerde personeel in dienst, handelt zij waar mogelijk in de geest van de Zorgbrede 
Governancecode 2017.  PeriScaldes is een organisatie die 1 januari 2017 ontstaan is uit een 
fusie tussen Ketenzorg Walcheren, Zorggroep Schouwen Duiveland en Zorggroep de 
Bevelanden.  
In dit document staat beschreven hoe PeriScaldes analoog aan de Zorgbrede 
Governancecode 2017 wil werken. Deze werkwijze geldt al langer voor de voormalige 
Zorggroep de Bevelanden en zal gedurende 2017 worden geïmplementeerd in geheel 
PeriScaldes. 
 
De principes van Good Governance 

1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van PeriScaldes is het organiseren, 
faciliteren en innoveren van kwalitatief hoogwaardige multidisciplinaire zorg voor 
cliënten.  

2. Het bestuur hanteert waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie 
van PeriScaldes.  

3. PeriScaldes schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van 
belanghebbenden.  

4. Het bestuur is verantwoordelijk voor naleving van de governance van PeriScaldes.  
5. Het bestuur bestuurt PeriScaldes gericht op haar maatschappelijke doelstelling.  
6. Het bestuur ontwikkelt permanent zijn professionaliteit en deskundigheid.  

 
Toezicht 
PeriScaldes is een kleine organisatie met minder dan vijftig medewerkers en/of ZZP-ers. 
PeriScaldes kiest nog niet voor een Raad van Toezicht. Wél is er een Algemene 
Ledenvergadering, de Zorgverzekeraar en een Cliëntenraad die toezicht houden. 
 
Vragen die wij onszelf stellen, met betrekking tot de kwaliteit van zorg die wij leveren, en hoe 
we dit meten. 
 
Gaat het goed? 
PeriScaldes heeft zich geconformeerd aan het meten van kwaliteit volgens de landelijk 
vastgestelde indicatorenset via een gecertificeerd regionaal datacentrum1. Jaarlijks worden 
de gegevens aangeleverd en op organisatieniveau gespiegeld. Deze resultaten worden ook 
met de preferente zorgverzekeraar besproken. Huisartsenpraktijken krijgen op praktijkniveau 
terugkoppeling van resultaten afgezet tegen de groep. Er zijn helaas nog geen 
kwaliteitsprestatie indicatoren ontwikkeld voor andere ketenpartners dan huisartsenpraktijken 
voor ketenzorg. Dit is een landelijk aandachtspunt. 
PeriScaldes wil een keer per twee jaar zowel een ketenpartner als een patiënt 
tevredenheidsonderzoek uitvoeren onder haar patiënten. Voor de patiënt 
tevredenheidsonderzoek wordt een landelijk format voor ontwikkeld. PeriScaldes heeft zich al 
voor de pilotgroep aangemeld.   
 
Voldoen we aan onze maatschappelijke doelstellingen? 
Bij het aanbieden van de ketenzorgprogramma’s gelden de zorgstandaarden en de richtlijnen 
van de op de beroepsgroep gebaseerde op de meest recente wetenschappelijke inzichten, 
toegespitst op de individuele patiënt, als uitgangspunt.  
Het contracteerbeleid van PeriScaldes naar onderaannemers is objectief, transparant en non 
discriminatoir (zie inkoopbeleid van PeriScaldes).   
PeriScaldes is een niet op winst gerichte zorgorganisatie. PeriScaldes kent een vaste 
planning&control cyclus. Deze ligt vast in een jaarplanning. Het DBC aanbod van de 
zorggroep is gebaseerd op een voorlopige begroting van het bestuur. Het tarief komt 

                                                 
1 Deze indicatoren zijn vooralsnog gericht op de zorg uitgevoerd binnen de huisartsenpraktijk. In 

overleg met brancheorganisaties wordt er door InEen gekeken naar indicatoren voor de andere 

zorgverleners betrokken bij ketenzorg.   



  Logo 

Good Governance PeriScaldes 2017   Pagina 2 van 3 

vervolgens tot stand in onderhandeling met de zorgverzekeraar. De tarieven voor 
onderaannemers komen tot stand in de onderhandeling tussen het bestuur en betreffend 
zorgverleners.   
PeriScaldes is een organisatie zonder winstoogmerk. De externe accountant die door 
PeriScaldes wordt ingezet om de jaarlijkse verantwoording op inhoud en financiering te 
verzorgen, is onafhankelijk. Jaarlijks worden begroting en realisatie met de zorgverzekeraar 
besproken en worden overschotten in de begroting terugbetaald aan de zorgverzekeraars 
(afspraken worden met de preferente zorgverzekeraar gemaakt: verre zorgverzekeraars 
worden naar rato uitgekeerd). 
 
Is de kwaliteit voldoende? Voldoen we aan de normen? 
De Kritische Kwaliteitskenmerken (KKK’s), zoals opgesteld door InEen, dienen als basis voor 
het kwaliteitsbeleid (onderdeel van het beleidsplan) van PeriScaldes. Aan alle kenmerken 
wordt voldaan, of er wordt aan gewerkt. Voor onderaannemers gelden contractueel met 
PeriScaldes vastgelegde kwaliteitseisen en commitment aan het programma en de 
verbeterdoelstellingen. 
PeriScaldes aggregeert cijfers over proces en uitkomst van behandeling op de 
huisartspraktijk. Resultaat van de praktijk wordt afgezet tegen het gemiddelde van de 
zorggroep (en het gemiddelde van de landelijke bench). Tenminste 2 x per jaar worden deze 
cijfers actief met praktijken besproken, per zorgprogramma. PeriScaldes zoekt, samen met  
InEen, naar mogelijkheden voor een vergelijkbare toetsing van andere partners in de keten 
(diëtist, podotherapeut, 2e lijn). Hiermee zijn jaarlijks evaluatiegesprekken, maar indicatoren 
en meetwaarden voor deze zorgverleners ontbreken vooralsnog. Tevens evalueert 
PeriScaldes jaarlijks behaalde resultaten op afgesproken parameters met de medisch 
adviseur van de zorgverzekeraar. Gezamenlijk worden verbeterplannen opgesteld.  
Voorheen Zorggroep de Bevelanden is door de inspectie van volksgezondheid in 2011 
onderzocht. Voorgestelde verbeterafspraken voorkomend uit dit onderzoek zijn allemaal 
geëffectueerd door de zorggroep. Deze verbeterafspraken worden ook meegenomen door 
PeriScaldes. 
Voorheen Zorggroep de Bevelanden is in 2016 NPA-gecertificeerd voor alle zorgstraten. 
Begin 2017 zal een externe audit door NPA uitgevoerd worden over geheel PeriScaldes. De 
intentie is dat de nieuwe zorggroep het NPA-certificaat voor alle zorgstraten behaalt.  
 
PeriScaldes eist van alle aangesloten zorgverleners dat zij aangesloten zijn bij een 
klachtenregeling.  
In navolging van de Wkkgz heeft PeriScaldes zich aangesloten bij een erkende 
geschillencommissie en een pool met klachtenfunctionarissen. 
Tevens beschikt PeriScaldes over een eigen onafhankelijke klachtencommissie, die met 
name klachten en geschillen afhandelt van ketenpartners, personeel en ZZP-ers..   
 
Verantwoording 
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen PeriScaldes zijn vastgelegd in het 
huishoudelijk reglement van PeriScaldes. Het bestuur van PeriScaldes wordt aangesteld door 
de Coöperatie PeriScaldes U.A, in haar hoedanigheid als enig aandeelhouder. Het bestuur 
geeft integraal leiding aan PeriScaldes en is verantwoordelijk voor de realisatie van de 
doelstellingen van PeriScaldes.  
PeriScaldes legt op meerdere manieren en aan verschillende stakeholders verantwoording af. 
Allereerst zijn het beleidsplan en het jaarverslag van PeriScaldes voor alle stakeholders 
inzichtelijk en op de website van PeriScaldes te raadplegen.   
 
Specifiek:  

▪ Aan de patiënt 
PeriScaldes heeft contact met patiëntbelangenverenigingen. Tevens beschikt 
PeriScaldes over een eigen Cliëntenraad. Hiermee is periodiek overleg. 
Beleidsplannen, (financieel) jaarverslag en resultaten patiënttevredenheidsonderzoek 
zijn vaste bespreekpunten.   

▪ Aan de zorgverzekeraar 
PeriScaldes evalueert, transparant, meerjaarlijks met haar preferente 
zorgverzekeraar over zowel de Zorginhoudelijke voortgang als financiële resultaten 
binnen PeriScaldes.  
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Zoals hierboven beschreven heeft PeriScaldes zich geconformeerd aan het meten 
van kwaliteit volgens de landelijk vastgestelde set indicatoren via een gecertificeerd 
regionaal datacentrum. Deze cijfers worden ook aan de zorgverzekeraar beschikbaar 
gesteld en besproken met de medisch adviseur van de zorgverzekeraar.  
De zorggroep legt via de jaarrekening financiële verantwoording af. De jaarrekening 
biedt inzicht in de daadwerkelijke gerealiseerde zorgkosten, overheadkosten en 
inkomsten die betrekking hebben op de gecontracteerde zorg. De jaarrekening van 
de zorggroep is voorzien van een uitgebreide, onafhankelijke accountantscontrole.  

▪ Aan de maatschappij 
Op de website van PeriScaldes staan het beleidsplan en jaarverslag van PeriScaldes. 
Via de website kunnen vragen aan PeriScaldes gesteld worden, en zijn ook de 
cliëntenraad en de klachtencommissie te benaderen. 

▪ Aan de peergroup van professionals 
 De zorggroep evalueert meerjaarlijks met vertegenwoordigers van alle betrokken 
zorgdisciplines. Tevens maakt de zorggroep gebruik van ‘kwaliteitscommissies’. De 
commissies zijn multidisciplinair samengesteld. Deze commissies brengen een 
zwaarwegend advies uit aan het bestuur. 

 


