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    Jaarverslag 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag Nucleuszorg 2016 
 

 

Terneuzen, mei 2017 

 

 

Geachte huisartsen, medewerkers en relaties, 

Met plezier presenteren wij een overzicht van activiteiten die binnen 

Nucleuszorg in 2016 zijn ontplooid.  

 

Er komt in de huidige tijd veel op de huisartsen af.  

In onze bijzondere regio Zeeuws-Vlaanderen, is samenwerking in de 

praktijken, tussen huisartsen en in de zorgketen onontbeerlijk. 

 

Door deze samenwerking te versterken zochten en zoeken we naar 

wegen om de huisartsenzorg 24/7 toekomstbestendig te organiseren, 

waarbij de beschikbaarheid en kwaliteit van de zorg alsmede de 

tevredenheid van de inwoners van onze regio in het zuidelijkste deel 

van Zeeland voorop staan. 

 

Collegialiteit en samen staan voor een stevige huisartsenzorg in 

Zeeuws-Vlaanderen en het delen van de lusten en lasten, zijn 

noodzakelijk om de onafhankelijkheid en beschikbaarheid van de 

huisartsenzorg te garanderen. 

 

Met de oprichting van de Coöperatie Nucleuszorg en de installatie van 

het coöperatiebestuur is hiertoe op 1 januari 2016 een nieuwe stap 

gezet. 

 

In 2016 werd hard gewerkt om de kwaliteit van de chronische 

eerstelijns patiëntenzorg en de spoedeisende huisartsenzorg te 

verbeteren. We startten met de voorbereiding van twee nieuwe 

zorgprogramma’s en in 2017 verwachten we dat deze van start kunnen  

gaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de uitbreiding van de werkzaamheden en de wens tot meer 

taakherschikking op de huisartsenpost, is ook de behoefte ontstaan aan  

nieuwe medewerkers. Ook in 2017 zullen we volop moeten werven voor 

zowel de huisartsenpost als voor de eerstelijns chronische zorg.  

 

De in 2016 ingeslagen weg vervolgen we in 2017 om zo ‘ons steentje’ 

bij te dragen aan goede zorg voor de inwoners in Zeeuws-Vlaanderen! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

  

Cora Vlasblom 

Directeur a.i. Nucleuszorg 
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Raad van Commissarissen  
 

 

Terneuzen, mei 2017 

 

 

In 2016 stond Nucleuszorg voor grote veranderingen. 

 

De nieuwe rechtsvorm Nucleuszorg B.V. ging van start met 2 

werkmaatschappijen, Nucleus Chronische Zorg B.V. en Nucleus 

Huisartsenposten B.V. De Coöperatie Nucleuszorg U.A. is 100% 

eigenaar van Nucleuszorg B.V. 

 

De Raad van Commissarissen – RvC – is toezichthouder van 

Nucleuszorg B.V. en vanaf 1 april 2016 vormen Jan Bergen, Evert-Jan 

van Exter en Peter Ruissen de RvC. 

 

Tot en met de zomer van dit verslagjaar heeft de RvC samen met het 

bestuur en de directie veel aandacht, inspanning en tijd besteed aan 

het goed gaan functioneren van de organisatie in deze nieuwe 

organisatiestructuur.  

Ook vergaderde de RvC met de Ondernemingsraad van Nucleuszorg    

 

Uiteindelijk is afscheid genomen van Jeroen Frequin als directeur en is 

Cora Vlasblom aangesteld als directeur a.i. 

 

In de laatste maanden van 2016 is er rust gekomen in de organisatie, 

wat zich eveneens vertaalt naar de relatie met de huisartsen.  

Hierdoor kan Nucleuszorg zich met zijn mensen weer volledig wijden 

aan de inhoudelijk opdrachten, waar ze als eerstelijnsorganisatie met 

alle medewerkers voor staat. 

 
Jan Bergen, voorzitter Raad van Commissarissen    
         

         
   
 
 
 
 

Organigram Coöperatie Nucleuszorg U.A.  
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Projecten waarin Nucleuszorg participeert 

 

Commissie Toekomstige Zorg Zeeland  

Deze sinds april 2015 bestaande commissie stelt de zorgbehoefte van 

de burger centraal en focust daarbij vooral op de 

toekomstbestendigheid van zorg.  

Voor patiëntenzorg door huisartsen zijn daarin de belangrijkste pijlers:   

 Integrale zorgcentra en servicepunten, Zorg Dichtbij   

 Een toekomstbestendige GGZ 

 Zeeuws brede informatie uitwisseling 

 Zie voor meer informatie over de ontwikkelingen in CTZZ in 2016, de 

website ‘ www.toekomstigezorgzeeland.nl ’ in.  

 

   
Gezondheidscentrum Antonius 

De plannen omtrent het centrum in Oostburg vorderden in 2016 

gestaag. De deelnemende participanten zijn onverdeeld enthousiast en 

in 2017 zal de begane grond gerenoveerd zijn . De patiëntenzorg blijft 

daardoor in West Zeeuws-Vlaanderen dichtbij huis  beschikbaar.  

 

Deelnemende zorgverleners en – instellingen zijn ongewijzigd ten 

opzichte van 2015 te weten, 

 Nucleus Huisartsenposten   

 Huisartsenpraktijk Oostburg-Cadzand 

 Huisartsenpraktijk de Bruijckere  

 Apotheek Oostburg en Apotheek Sluis 

 ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 

 Fysiotherapie ZorgSaam  

 Podo Zeeland West  

 Warmande  

 

 

 

 

 

In GoedLeven participeert Nucleuszorg als bestuurder in het interim 

bestuur en als zorgorganisatie van en voor huisartsen. Op het doel:  

‘Het realiseren van betere zorg, behoud van beschikbaarheid en 

toegankelijkheid van zorg tegen lagere kosten voor de regio Zeeuws-

Vlaanderen’ blijft de focus liggen. Huisartsen zetten zich vanuit 

GoedLeven in voor onderstaande projecten.  

 

- Farmacie  

In het Farmacie-project wordt middels de folder ‘Uw medicijngebruik 

onder de loep’ het medicijngebruik op de patiënt beter afgestemd.  

  

- Tijdig spreken over het levenseinde 

Voor het project is de gelijknamige folder ontwikkeld, die handvatten 

geeft om het gesprek met de huisarts daarover tijdig aan te gaan. Een 

eerste pilot is gestart. 

 

- Gezondheidswaaier  

Met het verder ontwikkelen van de Gezondheidswaaier naar een 

interactieve website, is zelf werken aan de gezondheid mogelijk met  

het doel vitaal, betrokken en gezond te blijven wat lopende is. 

In de ‘GoedLeven community’ denken en praten Zeeuws-Vlamingen 

mee over hún toekomstige zorg en welzijn in de regio met 

zorgverleners en gemeenten. Zie daarvoor in www.ikwilmeedenken.nl 

 

Lopende projecten en activiteiten Nucleuszorg 

- 2 keer per jaar gebruikersoverleg KIS door key-user 

- Samenwerking op gebied van GGZ 

- Toekomstbestendige ANW zorg 

- Callcenter en telefonie 

http://www.toekomstigezorgzeeland.nl/
http://www.goedleven.nl/download/folder-uw-medicijngebruik-onder-de-loep
http://www.goedleven.nl/download/folder-uw-medicijngebruik-onder-de-loep
http://www.goedleven.nl/download/folder
http://www.ikwilmeedenken.nl/
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Nucleus Huisartsenposten  
 
Nucleus Huisartsenposten verzorgt spoedeisende huisartsenzorg voor 

de inwoners van en passanten in Zeeuws-Vlaanderen tijdens avonden, 

nachten en weekenden en op officiële feestdagen. De spoedeisende 

huisartsenzorg die nodig is geeft de huisartsenpost op maat. Deze sluit 

aan op de patiëntenzorg die overdag gegeven wordt door huisartsen en 

praktijkmedewerkers in en vanuit de 25 huisartsenpraktijken in Zeeuws-

Vlaanderen, zoals gepinpoint op onderstaande kaart.    

 

 
 
In 2016 hebben we activiteiten uitgezet en afgerond om patiëntenzorg 

nog beter te kunnen organiseren, waarbij steeds aandacht was voor 

behoud of juist verbetering van de kwaliteit van patiëntenzorg.  

  

Certificeren 

In mei 2016 is Nucleus Huisartsenposten gecertificeerd volgens de 

kwaliteitsnorm NEN-EN 15224 die er is voor zorginstellingen. Deze 

norm omvat aspecten van risicomanagement in planning, uitvoering en 

beheersing van patiëntprocessen. Het eerder behaalde HKZ-certificaat 

is daarbij losgelaten.  

 

De behoefte aan een Kwaliteitsmanagementsysteem - KMS - om de 

primaire processen digitaal en efficiënt te kunnen monitoren en over 

bovenstaande te kunnen rapporteren, is steeds groter geworden.  

 

 

 

 

 

Wij zien in het KMS eQuse een tool die ons daarin kan helpen. 

Onderdeel van eQuse is de HAzo 24 norm die op alle 24 uurs brede-

huisartsenzorg onderdelen als de huisartsenpraktijk, de chronische zorg 

en de huisartsenpost van toepassing is. In 2017 gaan wij verder met het 

vullen van dit KMS.   

    

Scholing  

Op scholingsgebied is veel georganiseerd. Eén scholing, ‘Opa en oma 

op de Huisartsenpost’ werd door huisartsen en triagisten gezamenlijk 

gevolgd. Allerlei facetten over acute patiëntenzorg gerelateerd aan 

casuïstiek en zorgvragen van en voor  ‘ouderen’ werden daarin 

besproken en belicht.  

Voor de doktersassistentes werkzaam in de huisartsenpraktijken in 

Zeeuws-Vlaanderen en de triage-assistenten werkzaam bij Nucleus 

Huisartsenposten, is de scholingscommissie het orgaan dat scholingen 

uitzet. De doelstelling van deze commissie is scholing aanbieden opdat 

kwalitatief goede zorg geleverd wordt door adequaat opgeleide dokters- 

en triage-assistenten. De commissie organiseert jaarlijks 5 scholingen 

die goed bezocht worden door de assistenten en triagisten. Per 

scholing zijn er circa 50 deelnemers aanwezig. 

 

Teambuilding  

Deze werd gehouden voor triagisten en chauffeurs werkzaam bij de 

huisartsenpost, en werd als leerzaam en positief ervaren. 

 

Pilot 

Om huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen optimaal te kunnen 

ondersteunen in het blijven bieden van goede patiëntenzorg, is gestart 

met de pilot ‘De verpleegkundig specialist in de eerste lijn’.  

Samen met twee huisartsenpraktijken worden twee verpleegkundig 

specialisten opgeleid, die al tijdens hun opleiding deels werkzaam 

zullen zijn op de huisartsenpost. 
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Medewerker tevredenheidsonderzoek - MTO 

Er is een MTO gehouden, waarbij de triagisten hun werk gemiddeld een 

8 gaven. Van de triagisten ervaart 50% dat het dienen voldoen aan 

kwaliteitseisen van de scores bij een triage audit, een negatief effect 

heeft op het werkplezier.  

 

Daaraan is de nodige aandacht gegeven in onder andere het 

werkoverleg, tijdens individuele gesprekken alsook in scholing, Uitleg 

over het doel van de normscores was daar onderdeel van. In juni 2017 

volgen de triagisten de scholing ‘De achterkant van het gesprek’ waarin 

de tools van het auditinstrument aan bod komen. 

  

 

 

 

Telefooncentrale 

Per mei 2016 heeft de huisartsenpost een nieuwe telefooncentrale in 

gebruik genomen, die in het verslagjaar 2016 niet naar verwachting 

functioneerde. Dit is wel voorwaarde om hiermee in 2017 door te 

kunnen gaan.   

 

Triagisten 

Van de 26 triagisten in dienst, haalden er 3 het Triagediploma en was 

100% langer dan 2 jaar in dienst, gediplomeerd.  

 

 

Verrichtingen  

Het overzicht van de verrichtingen per contactsoort in 2016 laat een 

minieme afname van 2,8% zien ten opzichte van het aantal 

patiëntencontacten met de huisartsenpost in 2015.  

 

Totaal van de beide huisartsenpostlocaties  

Contactsoort * 2016 %   2015 %  

  28.637 100% 27.851 100% 

Consult 15.741 55% 15.309 55% 

Telefonisch Consult 2.905 10% 3.519 13% 

Telefonisch via 
Assistente 7.008 24% 5.785 21% 

Visite 2.979 10% 3.234 12% 

 

Huisartsenpostlocatie Oostburg 

Contactsoort 2016 %   2015 %  

  6.219 100% 6.129 100% 

Consult 3.474 56% 3.426 56% 

Telefonisch Consult 797 13% 927 15% 

Telefonisch via 
Assistente 1.158 19% 926 15% 

Visite 788 13% 848 14% 

 

Huisartsenpostlocatie Terneuzen 

Contactsoort 2016 %  2015 %  

  22.240 100% 21.383 100% 

Consult 12.092 54% 11.550 54% 

Telefonisch Consult 2.106 9% 2.591 12% 

Telefonisch via 
Assistente 5.850 26% 4.854 23% 

Visite 2.191 10% 2.386 11% 
 
*  De aantallen in de tabel zijn inclusief de niet declarabele contacten. Vanaf  
    2017 laten wij alleen de declarabele aantallen zien overeenkomstig de  
    aantallen die de preferente zorgverzekeraar ontvangt. 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5garV4tbTAhWDYlAKHSZLDzcQjRwIBw&url=http://roos-vandewerk.nl/huisartsenpost-voor-spoed/&psig=AFQjCNENOOea9Nr-2Z15Ur6lBXKfJcfRSw&ust=1494005589480028
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Kwaliteit 
 

In 2016 heeft Nucleus Huisartsenposten in tegenstelling tot 2015 geen  

calamiteiten gehad. Wel is er door de calamiteitencommissie onderzoek 

gedaan naar een melding die geen betrekking had op de zorg verleend 

door de huisartsenpost en die dus niet aan de criteria van een 

calamiteit voldeed.   

 

Klachten  

In het aantal ontvangen en behandelde klachten is een sterke stijging te 

zien ten opzichte van 2015 van met name ‘medisch inhoudelijke -’ en 

‘organisatorische klachten’. De inhoud van de medisch inhoudelijke 

klachten was zeer divers en daarin is geen bepaalde lijn of tendens  

vastgesteld kunnen worden. Uit elk klachtenonderzoek /- behandeling 

kwamen verbetersuggesties voort, die zijn opgepakt en gerealiseerd.  

 
Klachtenoverzicht  

  

 
Onderwerp 

2016 2015 

Aantal 

Medisch inhoudelijk 24  14 

Bejegening 6 10 

Organisatorisch 9 1 

Factuur 4 0 
Totaal 43 25 

 

5 Van de 9 organisatorische klachten hadden betrekking op een 

langere telefonische wachttijd dan gebruikelijk. Deze waren te wijten 

aan het telefoniesysteem, op basis waarvan direct de benodigde  

verbeteringen werden aangebracht. Desondanks zijn we nog 

ontevreden over de (on)mogelijkheden van het telefoniesysteem.    
 
Het aantal klachten in bejegening is afgenomen, een goede zaak.  
 
We merken uit de vele opmerkingen alsook de 4 klachten over facturen 

dat inwoners in Zeeuws-Vlaanderen kritischer geworden zijn over de  

 

 

 

 

kosten van acute patiëntenzorg door de huisarts in de ANW-uren.  

Enerzijds is die bewustwording belangrijk, anderzijds zien wij meer  

patiënten dan voorheen die hun zorgvraag uitstellen omdat men vreest  

dat een beroep doen op de ‘eigen’ huisarts of de huisartsenpost invloed 

heeft op het eigen risico of hen veel geld kost.   

 

Meldingen  

In het aantal ontvangen en behandelde meldingen is een stijging te zien 

van meldingen over medicatiebeheer. Daarom is een verbetertraject 

gestart, waarin samen met de Dienstapotheek het beheer en de 

voorraad volledig worden herzien waarbij wordt verwacht dat dit medio 

2017 geheel zal zijn afgerond. Het doel daarvan moge duidelijk zijn, de 

patiëntveiligheid te vergoten.  

 

Meldingenoverzicht   
  

 
Onderwerp 

2016 2015 

Aantal 

Dreigende patiënt  2 2 

Medische apparatuur  1 0 

Onvriendelijke medewerker 1 0 

Dienst HAP-huisarts 3 1 

Telefonie oud  1 0 

Telefonie nieuw  2 0 

Medicatiebeheer 6 4 

Beschikbare uitrusting auto 0 1 

Beschikbare ketenpartner 0 3 

Diensten tandarts 0 1 

Organisatorisch 1 1 

Opvolging na HAP-traject  6 1 

Proces ketenpartners 3 4 

Urgentiebepaling/opvolging 2 5 
Totaal 28 23 
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Meldingen over een niet correct opvolgen van de behandeling  na 

gehoord, gezien en of behandeld te zijn door / bij de huisartsenpost, 

betroffen:  

 een delay in doorverwijzen van 1
e
 naar 2

e
 lijn door onduidelijke 

communicatie met externe zorgorganisatie    

 misregistratie in het triagesysteem de Nederlandse Triage 

Standaard, met onjuiste urgentie (tijdige correctie met geen 

schadelijke gevolgen voor de patiënt)  

 

 

     ‘Overlegsituaties tussen zowel interne als externe hulpverleners en    

      instanties maken deel uit van de toetsing van triagegesprekken.  

      Medewerkers worden daarin geschoold en gecoacht’.  

 

 

Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg - WKKGZ 

Sinds 1 januari dienen zorgaanbieders diverse verplichtingen van uit de 

Wkkgz te hebben geregeld en geïmplementeerd. De huisartsenpost en 

de huisartsen in de praktijk hebben daarvoor geregeld:    

 

 Aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie  

 Een klachtenreglement of – regeling hebben  

 Aangesloten zijn bij een klachtenfunctionaris  

 Intern veilig-incident-melden (VIM) te hebben gerealiseerd  

 Patiënt informeren over een incident  

 Calamiteiten melden,  onderzoeken en rapporteren aan de IGZ 

Vergewisplicht bij ‘nieuwe’ zorgmedewerkers toepassen 

 Medewerkers en patiënten informeren over de klachtenregeling  

 Ontslag wegens disfunctioneren verplicht melden bij IGZ.  

 Op vraag informatie verstrekken over: welke zorg wordt gegeven, de 

kwaliteit ervan, tarieven, ervaringen van andere patiënten. Dit omvat 

ook informeren over de werkzaamheid van een behandeling 

 

 

 

 Geschillen  

Nucleuszorg is voor geschillen aangesloten bij de Stichting Klachten 

Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) en ook huisartsen werkzaam in de 

huisartsenpraktijken meld(d)en zich daarbij aan.  

 

 
-  Klachten  

Nucleuszorg biedt huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen aan om aan te 

sluiten bij de Klachtenregeling en – functionaris van haar organisatie.  

De huisarts kan (ook / of  in plaats daarvan) ervoor kiezen aan te sluiten 

bij de klachtenregeling en - functionaris van de SKGE.  

 

 

 

 

 

  Calamiteiten  

Nucleuszorg biedt de huisartsenpraktijken eveneens aan, te kunnen 

ondersteunen in onderzoek, analyse en de rapportage, ingeval zich een 

calamiteit in de huisartsenpraktijk voordoet.  

 

Onderzoek en analyse vindt plaats volgens de PRISMA Methodiek. 

Hiermee zoeken we systematisch naar de oorzaak of oorzaken van de 

calamiteit met als doel daarvan te leren en de zorg zo mogelijk nog 

veiliger te maken. Het vaststellen van verbeterpunten maakt daarvan 

ook deel uit.  

 
Een  case audit maakt ook onderdeel uit van een 

calamiteitenonderzoek alsook interviews, dossiers, het beluisteren van 

bandopnames en meer.   
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Nucleus Chronische Zorg 
 

In 2016 heeft de zorggroep een aantal stappen gezet gericht op de 

verdere professionalisering van de organisatie. We hebben deze 

stappen beschreven in een werkplan. Doel van al onze stappen is het 

direct of indirect verbeteren van de kwaliteit van zorg aan de patiënten 

in onze regio. 

 Kengetallen   

Zorgstraat DM CVRM COPD 

Ingeschreven praktijken 23 23 17 

Ingeschreven patiënten 78.700 78.700 64.300 

Geïncludeerde patiënten 4.204 2.374 570 

% patiënten obhv * huisarts 2016  87.1% 67.3% 49.4% 

% patiënten obhv * huisarts 2015 82.3% 54.5% 41.4% 

  

  * obhv : Onder behandeling van   

 

Procesindicatoren in beeld 

De zorggroep streeft niet naar zo hoog mogelijke procesindicatoren. 

Het in beeld hebben van de patiëntenpopulatie wil namelijk niet 

automatisch zeggen dat ook de best mogelijke kwaliteit geleverd wordt 

aan de individuele patiënt.   

Het in orde hebben van het proces is echter wel een randvoorwaarde 

om kwaliteit te leveren. In onderstaande tabellen wordt een overzicht 

gegeven van de tendens van de afgelopen jaren op het gebied van een 

aantal procesindicatoren. 

 

Diabeteszorg 

Uit de tendensrapportage blijkt dat diabeteszorg in een stabiele fase is 

gekomen. Dit geldt in ieder geval voor de rapportage op zorggroep 

niveau. Dit maakt dat we de komende jaren de procesindicatoren nog 

wel monitoren, maar meer gaan sturen op uitkomstindicatoren.  

 

 

 

 

 
 

 

Op praktijkniveau is hier en daar nog variatie te zien. De zorggroep 

rapporteert deze bevindingen ieder kwartaal actief aan de aangesloten 

praktijken en gaat het gesprek aan om samen te onderzoeken of de 

cijfers te verklaren zijn en waar nodig het proces te verbeteren.  

 

Cardiovasculair risicomanagement 

De zorggroep heeft in het verslagjaar enkel de secundaire preventie 

geleverd. Dit betreft zorg voor mensen met een diagnose binnen de 

hart- en vaatziekten. De zorggroep ziet een stijgende lijn op het gebied 

van de procesindicatoren. De verwachting is dat deze stijgende lijn nog 

een of twee jaar doorzet en dan ook een plafond heeft bereikt. 

Vergelijkbaar met de diabeteszorg worden praktijken per kwartaal op de 
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hoogte gehouden van de proces- en uitkomstindicatoren.

 

COPD  

Longzorg is nog niet op het punt dat we ambiëren. De aangesloten 

praktijken laten nog een grote variatie zien. Hoewel de indicatoren van 

de zorggroep een goede verbetering laten zien is er nog ruimte voor 

groei. Met name de indicator “inhalatietechniek gecontroleerd” moet 

nog verbeteren.  

 

 

 

Kwaliteit 

Instapdrempel 

Afgelopen verslagjaar zijn er geen nieuwe DBC’s afgesloten met 

praktijken. Voor de CVRM was dat niet mogelijk omdat de zorggroep 

enkel voor HVZ (Hart-Vaat-Ziekten) een overeenkomst had met CZ. 

Voor de longzorg is besloten dat de praktijk aan bepaalde normen 

moest voldoen op gebied van de COPD zorg om in aanmerking te 

komen voor de DBC astma. Deze normen dienden  aan het einde van 

het verslag door het in te stellen expertteam nog te worden vastgelegd. 

 

Ondersteuning 

Naast de reguliere ondersteuning die vanuit de zorggroep wordt 

geboden aan huisartsen en onderaannemers, heeft de zorggroep de 

mogelijkheid geboden, tijdelijk een extra POH in te zetten om een 

inhaalslag te maken op gebied van één of meerdere zorgstraten.  

 

Stoppen met roken 

Binnen de praktijken van Nucleuszorg wordt 

nog geen eenduidig beleid gevoerd op het 

gebied van stoppen met roken. Aangezien 

stoppen met roken één van de belangrijkste 

aanpassingen is in de leefstijl van patiënten 

willen we toch faciliteren dat zo veel 

mogelijk mensen de best mogelijke zorg 

krijgen. Vanaf 2016 kunnen praktijken via 

de Verpleegkundig Specialist longzorg 

gerichte stoppen met roken.  

Rita Dobbelaar –  

Verpleegkundig Specialist Longzorg  
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Expertteams per zorgstraat 

Voor de verschillende zorgstraten is Nucleuszorg op zoek gegaan naar 

een evenredige bezetting van de expertteams. Doel is dat de 

verschillende zorggroepen in onze regio de samenwerking aangaan op 

het gebied van kwaliteit en innovatie. De zorggroep heeft er voor 

gekozen aan ieder expertteam een externe kaderhuisarts te verbinden. 

Op die manier verruimen we onze blik, en kunnen we van elkaar leren.  

Het expertteam CVRM is eind 2016 formeel vastgesteld. De eerste 

bijeenkomsten zijn in 2017.   

 

 
 

Het ondersteunend team van Nucleus Chronische Zorg  
Van links naar rechts: Marco Coolsen – Ketencoördinator,  
Petra de Keyser – Medisch manager en huisarts,  
Chris Vereecken – Diabetesverpleegkundige   
Op de foto mist Judith Oomen – Manager a.i.  

Samenwerking 

Nucleuszorg zoekt niet alleen de samenwerking met collega 

zorggroepen, maar ook met zorgverleners en, niet in de laatste plaats, 

met patiënten. Afgelopen verslagjaar heeft Nucleuszorg bijvoorbeeld 

haar medewerking verleend aan het starten van een Longpunt in 

Zeeuws-Vlaanderen. Daarnaast heeft de zorggroep twee keer per jaar 

contact met de regionale afvaardiging van de Diabetesvereniging 

Nederland, regio Delta.  
 
Vooruitblik 

Ten tijde van het schrijven van onderhavig jaarverslag zijn ook de 

andere twee expertteams van start gegaan. Zoals aangegeven richt de 

zorggroep zich niet sec op procesindicatoren. In 2017 gaat de 

zorggroep op zoek naar criteria die meer inhoud geven aan het begrip 

kwaliteit. Criteria die misschien niet altijd te meten zijn, maar daarom 

niet minder belangrijk.  
 

Ondernemingsraad 
 
In 2016 bestond de Ondernemingsraad van Nucleuszorg bijna twee 

jaar. De nieuwe bestuursvorm werd intussen een feit en de organisatie 

werd omgevormd naar een coöperatie met een bestuur van vijf in 

Zeeuws-Vlaanderen gevestigde huisartsen.  
 
Er was een directiewisseling, waarbij de OR, als ‘spreekbuis’ voor de 

medewerkers, meerdere overlegmomenten met het bestuur had over 

de veranderingen in de organisatie, waarover de OR namens de 

medewerkers hun zorg uitspraken.  
 
Met de directie werden items besproken als: werktijden triagisten, 

roosterplanning, ver- en nieuwbouw locatie Oostburg, inkopen vakantie-

uren, zorgvraag per webcam en de reiskostenregeling.  En we volgden 

we een training waarvan de Wet op de Ondernemersraad onderwerp 

was.  Inmiddels zijn twee OR leden elders een betrekking aangegaan 

en zoeken wij twee ‘nieuwe’ OR leden, die zich in 2017 samen met ons  

sterk willen maken voor de medewerkers in dienst bij Nucleuszorg.  
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Nucleuszorg in getallen 
Financiën 

 

Activa 31-12-2016 31-12-2015 

Vaste Activa   
Materiële vaste activa 141.923 180.922 
 

141.923 180.922  
Te verrekenen in tarieven 0 0 

Vlottende Activa   
Voorraden 9.077 4.823  
Vorderingen 460.591 320.914  
Overlopende activa 133.404 261.475  

 603.072 

 

587.212  

 
Liquide middelen 1.762.064 1.568.797  

Totaal activa 2.507.059 2.336.931  

 

Passiva 31-12-2016 31-12-2015 

Eigen vermogen   
Kapitaal  
Agio 

100 
675.936 

100 
675.936  

Wettelijke reserves 46.697 -  
Overige reserves 41.181 -  

 736.914 676.036  

 
Voorzieningen 0 0 
Langlopende schulden 0 0 
Te verrekenen in tarieven 276.943 211.744  

 
Kortlopende schulden 1.466.202 1.449.151 

Totaal passiva 2.507.059 2.336.931  

 

 

 

Personeel in dienst per 31-12-2016 

 Aantal  Fte * Fte in primair  
proces  

 Nucleus Huisartsenposten 32 13.1 7.6 

 Nucleus Chronische Zorg  23 14.8 13.8 

 Nucleuszorg  4 3.7 0.0 

Gemiddelde verzuimcijfers 2016 

 Nucleus Huisartsenposten 7,4%  

 Nucleus Chronische Zorg  7,4%  

 Nucleuszorg  0,1%  

Nucleuszorg  

Vlietstraat 12  

4535 HA Terneuzen  

 

Telefoonnummer   0115-643002 

KvK     64995143 

e-mailadres   info@nucleuszorg.nl 

website   www.nucleuszorg.nl  

mailto:info@nucleuszorg.nl

