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Jaarverslag van de Raad van Toezicht
Samenstelling Raad van Toezicht
In 2017 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende personen:
J. Hollenbeek Brouwer, voorzitter
Mevrouw W.H.H. Ceelen, lid
P.P.R. Hoekstra, vicevoorzitter
J.S. Klompmaker, lid
J.H. Blaauw, lid
Functie Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende functie en richt zich primair op:
 zorgdragen voor een goed functionerend bestuur (door benoeming, beoordeling en
ontslag van de leden van de Raad van Bestuur),
 zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling
en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht),
 toezicht houden op de continuïteit van de organisatie,
 toezicht houden op het beleid van de directeur/bestuurder en op de algemene gang van
zaken in de organisatie. Instrumenten daarvoor zijn o.a. beleidsplannen, jaarplannen,
begrotingen en jaarrekeningen, incl. accountantsverklaringen en managementletters,
financiële kwartaalrapportages, periodieke voortgangsrapportages van de
directeur/bestuurder en verslagen van het managementteam en de Medische
Bestuursraad.
 klankbordfunctie voor de directeur/bestuurder
Vergaderingen
De Raad van Toezicht heeft in 2017 zes keer vergaderd, waarvan twee keer met de
directeur/bestuurder en de Medische Bestuursraad, vier keer met de directeur/bestuurder.
In deze vergaderingen zijn onder meer de volgende zaken aan de orde geweest:
 Bespreking en goedkeuring begroting 2017,
 Bespreking en goedkeuring jaarrekening 2016,
 Bespreking verslag van de accountant in aanwezigheid van de accountant,
 Behandeling en goedkeuring prognose financiën 2017 en jaarplan 2018,
 Tussentijdse financiële kwartaalresultaten 2017,
 Kwaliteitsjaarverslag 2016,
 Midea B.V.,
 Cultuurveranderingstraject (ROER),
 Uitdiensttreding directeur-bestuurder M.H. Stuker en werving nieuwe directeurbestuurder,
 Ziekteverzuim,
 Huurovereenkomst kantoor / verhuizing kantoor,
 Samenwerking met CHD en HZD en voorstel instelling regiegroep,
 Instelling auditcommissie Kwaliteit, auditcommissie Financiën en
Remuneratiecommissie,
 Datalekken,
 Benoeming directeur-bestuurder J. Schaart en huisarts-lid Raad van Bestuur H.
Groenwold,
 Toezicht op goed bestuur.
In 2017 is door de Raad van Toezicht veel aandacht en tijd besteed aan de werving, selectie en
benoeming van een nieuwe directeur-bestuurder en huisarts-bestuurder.
Jaarlijks beoordeelt de Raad van Toezicht het functioneren van de directeur/bestuurder.
Namens de Raad van Toezicht
J. Hollenbeek Brouwer, voorzitter
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Jaarverslag van de directie
Voorwoord
De spoedzorg in Nederland staat onder druk zowel de vraag om spoedzorg als de intensiteit
van de vragen neemt toe en dat veroorzaakt druk. Druk die bij de Centrale Huisartsendienst
Drenthe (CHD) vanwege meerdere vacatures binnen de teams van triagisten en een hoog
arbeidsverzuim extra werd gevoeld. Daarom past het om alle triagisten (in opleiding), balieassistenten, huisartsen en de collega’s van kantoor te bedanken voor hun inzet voor dit
intensieve jaar.

Inleiding
Na een intensieve periode waarin gewerkt is aan een fusie met de Coöperatie Drentse
Huisartsen en HZD (dagpraktijken) werd in de loop van 2016 duidelijk dat deze samenwerking
op dat moment niet haalbaar bleek. Dat heeft veel emoties teweeg gebracht, omdat veel van de
doorontwikkeling van de CHD was gekoppeld aan deze fusie. Het niet doorgaan van de fusie
heeft tijdelijk geresulteerd in stagnatie op meerdere fronten.
Het najaar is besteed om goed te kijken waar we staan en hoe we de komende jaren verder
willen. Dat heeft geleid tot een CHD strategisch beleidskader 2018-2021 en een concreet
beleidsplan voor 2018.
Onze missie is feitelijk hetzelfde gebleven: ‘het leveren van professionele & kosteneffectieve
e
1 lijns ANW-spoedzorg in Drenthe’.
In 2017 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) / Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) de
governance code zorg tot veldnorm verklaard waardoor de primaire doelstelling van de CHD
gericht moet zijn op kwalitatief goede patiëntenzorg. Dit laat onverlet dat onze visie blijft, dat wij
huisartsen faciliteren om zich te positioneren als poortwachter en regisseur van de (acute) zorg.
De doorontwikkeling en het onderbouwen van het Drentse model staat daarbij centraal.
Achtereenvolgens komen aan bod:
1.
Algemene informatie
2.
Ons primaire proces
3.
Organisatie ontwikkeling
4.
Kwaliteitsbeleid
5.
ICT-beleid & Informatiebeveiliging
6.
Personeelsbeleid
7.
Financiën
8.
Regionale- en ketensamenwerking
9.
Landelijk
10. Midea

1. Algemene informatie
De CHD is als stichting opgericht in 2001 door, met en voor huisartsen met het oogmerk de
e
ANW 1 lijns spoedzorg bovenregionaal op het niveau van de provincie Drenthe vorm te geven.
De CHD heeft vier huisartsenposten (HAP’s) in de ziekenhuizen in Assen, Emmen, Hoogeveen
en Meppel.
De CHD heeft als bestuursorgaan het Management Team (MT), bestaande uit de vier
locatiemanagers, controller, hoofd P&O en de directeur-bestuurder. Het MT werkt nauw samen
met de Medische Bestuursraad (MBR), bestaande uit vier huisartsen uit de vier regio’s. De MBR
wordt maximaal bij het beleid betrokken en heeft daarnaast instemmingsrecht met betrekking tot
de strategie, inzet medici en kwaliteitsbeleid en adviesrecht ten aanzien van de bedrijfsvoering.
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit een vijftal personen, van wie twee huisartsen (niet
praktiserend binnen ons werkgebied) en drie leden met de portefeuilles: juridisch, financieel-
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economisch en vanuit patiëntenorganisatie. De RvT-leden werken allen zonder last of
ruggenspraak.
Wij werken voor 240 aangesloten huisartsen met ongeveer 85 triagisten, 5 PA’s en 20 collega’s
op kantoor. Onze chauffeurs worden ingehuurd via Medicall Assistance International, een
dochterorganisatie van UMCG Ambulancezorg. Het budget in 2017 bedroeg ongeveer 10,3
miljoen.

2. Ons primair proces
In 2017 is getracht te werken volgens de afspraken van het zogenaamde “Het Drentse Model”.
Dit is niet gelukt. Verloop en ziekte van triagisten zorgden ervoor dat de teams niet op de
gewenste personeelssterkte waren te brengen. Vacatures blijken in de dagelijkse praktijk
moeilijk op te vullen. Waar voorheen ervaring als doktersassistente in een dagpraktijk
voldoende was om toe te treden tot de ANW-zorg, zien we nu dat er steeds vaker sprake is van
een specialisme, met telefonische triage als kernpunt. Verder is de zorgverzekering maar zeer
ten dele meegegaan in onze budgetaanvraag. Gevolg is vertraging in de opbouw van het
Drentse Model, de beoogde taakdifferentiatie en de verlaging werkdruk voor huisartsen en
triagisten. Voor 2018 is met de verzekeraar afgesproken pilots te doen om toch beweging te
creëren.
Binnen de CHD was en is veel aandacht voor inhoudelijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen die
nauw verbonden zijn met maatschappelijke bewegingen en landelijke kaders. Dat was belegd
bij een tweetal vakgroepen en meerdere werkgroepen. Het bleek toch lastig om de inhoud
vanuit deze verschillende gremia goed bij elkaar te brengen. Ook de relatie inhoud en
management was niet altijd geborgd, waardoor de inzet van werk- en vakgroepen regelmatig
niet het gewenste resultaat had.
In het kader van het beleidsplan 2018 zijn we vanaf najaar 2017 tot een bijstelling gekomen die
in 2018 verder zijn beslag moet krijgen
.
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3. Organisatie ontwikkeling
Een belangrijke reden voor de fusie-inspanningen was om het draagvlak voor en de
betrokkenheid bij de CHD onder huisartsen te vergroten. De Raad van Toezicht heeft bij de
bestuurswissel ingezet op een tweehoofdige leiding. Per 1 augustus 2017 is de nieuwe
algemeen directeur aangetreden (vanaf
1 oktober 2017 ook statutair verantwoordelijk). Het vinden van een medisch directeur was niet
gemakkelijk maar is gelukt met ingang van 1 januari 2018.
In het najaar van 2017 zijn een paar organisatiebijstellingen in gang gezet (eenduidige structuur
met betrekking tot locatiemanagers en locatie-assistenten en een waarnemend directeur) die
pas hun beslag zullen krijgen in 2018.
Het ROER- traject (Regie Over Eigen Rol) is geëvalueerd. ROER heeft een paar mooie dingen
opgeleverd, maar heeft naast de hoge personele inzet die ervoor nodig was ook geleid tot
versterking van de verschillen tussen de huisartsenposten. ROER zijn we nu rustig aan het
ombuigen naar een generieke CHD lean systematiek. Uitgangspunt is 1 CHD met 80% generiek
beleid en 20% lokaal beleid.
In 2017 is in gang gezet dat het fysieke kantoor van de CHD in 2018 kan verhuizen naar een
andere locatie in Assen. Het huidige gebouw voldeed niet goed aan moderne eisen, we zitten
erg versnipperd in het huidige pand en op de nieuwe locatie zitten we op dezelfde etage met de
HZD.
De OR heeft in 2017 verkiezingen gehad en is op 2 personen na geheel vernieuwd. Na een
gewenningsfase werken OR en bestuurder intensief samen om de gewenste koers vorm en
inhoud te geven.
Vanwege het belang van samenwerking met de Drentse huisartsen is in het najaar van 2017
een regiegroep geïnstalleerd om intensivering van de samenwerking met de Coöperatie
Drentse Huisartsen en de HZD te verkennen en te initiëren. De regiegroep bestaat uit twee
directieleden van de CHD en twee huisarts-bestuursleden van de Coöperatie Drenthe
Huisartsen.

4. Kwaliteitsbeleid
De CHD is erg actief met betrekking tot kwaliteitsverbetering. Er gebeurde veel. Naar aanleiding
van een gesprek met IGJ in mei 2017 bleek dat deze enigszins kritisch was over hoe de CHD
omging met het NTS-systeem (werd er wel voldoende gestuurd op kwaliteit) en op de manier
waarop de CHD haar eigen calamiteitenanalyses deed. In oktober 2017is een eigen analyse
over de NTS sturing gedeeld met IGJ. Deze is beoordeeld en voldoende bevonden. De
calamiteitencommissie is geschoold en heeft hard gewerkt om aan de verscherpte eisen die IGJ
stelt aan analyses te voldoen. Het hele zorgveld worstelt hier mee. De kwaliteit van onze
analyses is sterk gestegen (begin 2018 kregen we een reactie van IGJ dat onze laatste analyse
voor 100% op orde was)
In het najaar is besloten om de samenhang in ons kwaliteitsbeleid verder te versterken.
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Alle onderscheiden activiteiten hangen we nu op aan deze cyclus. MIP’s, klachten en
calamiteiten hebben we nu bij elkaar gebracht om samenhang te creëren met betrekking tot de
oorzaken van dingen die niet goed gaan. Ons belangrijkste doel daarbij is dat we zorgdragen
dat MIP’s, klachten en calamiteiten aantoonbaar leiden tot verbeteringen.
Klachten en complimenten 2017
Klachten
In 2017 zijn 98 klachten gemeld en in 2016 88 klachten. Dat betekent dat er in 2017 het aantal
klachten substantieel is gestegen. Met name is er een stijging voor de post Meppel waar te
nemen.
2017
Categorie

Assen

Emmen

Hoogeveen Meppel

CHD - centrale
organisatie

Totaal

Triage

3

4

0

4

0

11

Medisch inhoudelijk

11

18

5

8

0

42

Communicatie

3

11

5

3

0

22

Organisatorisch

5

6

1

3

0

15

Financieel

0

1

1

0

0

2

Wachttijd te lang

0

1

0

0

0

1

Samenwerking
ketenpartners

0

2

1

1

0

4

Overig

0

1

0

0

0

1

Totaal

22

44

13

19

0

98

Groen = daling t.o.v. 2016
Rood = stijging t.o.v. 2016
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2016
Categorie

Assen

Emmen

Hoogeveen Meppel

CHD - centrale
organisatie

Totaal

Triage

2

4

1

1

0

8

Medisch inhoudelijk

12

18

4

4

0

38

Communicatie

5

9

3

2

0

19

Organisatorisch

0

3

2

0

2

7

Financieel

3

3

0

2

0

8

Wachttijd te lang

3

3

0

0

0

6

Samenwerking
ketenpartners

0

1

0

0

0

1

Overig

0

0

1

0

0

1

Totaal

25

41

11

9

2

88

Het aantal klachten dat betrekking heeft op de triage is licht gestegen. Klagers voelden zich niet
serieus genomen door de triagist of waren het niet eens met het soort consult.
De categorie medisch inhoudelijk laat ook een stijging zien. Structureel betreft deze categorie
het stellen van een verkeerde diagnose, zoals het missen van een botbreuk (11x), in 2016 (5 x).
Voor het overige werden verkeerde medische adviezen gegeven volgens klagers of werd een
behandeling, zoals bijvoorbeeld wondverzorging niet goed uitgevoerd.
Een andere grote categorie is de communicatie, ook hier een lichte stijging. Huisartsen en
triagisten zijn hier gelijk in vertegenwoordigd. Eenmaal betrof het de communicatie van een
chauffeur en voor het overige was bijvoorbeeld een taalbarrière het probleem. Klagers voelden
zich vooral niet serieus genomen (betutteld), misten gebrek aan empathie, merkten irritatie of
gebrek aan respect.
De categorie organisatorisch laat ook een stijging zien ten opzichte van 2016. Opvallend was
een aantal klachten over de mogelijkheid om urine te laten onderzoeken. Voor het overige was
er onder andere een vraag over de mogelijkheid om foto’s door te sturen en onduidelijkheid
over bijvoorbeeld het aantal spoedauto’s.
Het aantal financiële klachten en de klachten over wachttijd zijn duidelijk afgenomen. Wel is
merkbaar tijdens de behandeling van klachten dat klagers informatie over de wachttijd erg op
prijs blijven stellen.
Wat betreft de categorie samenwerking ketenpartners is er een stijging te zien. De oorzaken zijn
verschillend. Er werd geklaagd over de kosten van de spoedapotheek, het niet aanwezig zijn
van een kinderarts of was er een klacht met betrekking tot het overleg met een specialist.
Resultaat
In de meeste gevallen kon de klacht geheel naar tevredenheid worden afgesloten. Soms bleef
er een verschil van inzicht. Een klager heeft na het afsluiten van de klacht een klacht ingediend
bij de externe geschilleninstantie SKGE met een vordering tot schadevergoeding. Uit een
andere klacht volgt mogelijk in de toekomst nog een aansprakelijkstelling, afhankelijk van de
mate van genezing.
Acties/verbeterpunten:
 Vakgroep triagisten:
Aanpassing protocol UWI? Niet nodig, advies: ‘los’ mee omgaan;
 Er is een brief rond gegaan huisartsen HAP Emmen. Per 1 januari 2018 start pilot
aanvragen X-foto’s door HAP;
 Er is een aanpassing geweest in de NTS ingangsklacht neurologische uitval.
‘Verandering van spraak’ is bij de tekst toegevoegd;
 Er is door de Calamiteiten/MIP commissie een stukje in de Spoedpost verschenen
betreffende signaleren torsio testis;
 De tekst van de band die de wachtrij aangeeft, is aangepast;
 Omgaan met patiënten andere regio wordt besproken in de RAC’s;
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Onderzoek naar borging updates NTS;
Gebruik ingangsklacht thorax is opgenomen in de NTS training;
Onderzoek bekendheid spoedprotocollen.

Complimenten
Het aantal complimenten is licht gedaald in 2017 ten opzichte van 2016.
2017
Categorie

Assen

Emmen

Hoogeveen

Meppel

CHD - centrale
Totaal
organisatie

Triage

3

0

0

0

0

3

Medisch
inhoudelijk

2

0

1

0

0

3

Communicatie 0

0

0

1

0

1

Organisatorisch 1

0

0

0

0

1

Samenwerking
0
ketenpartners

0

0

0

0

0

Overig

1

0

1

1

0

3

Wachttijd kort

0

0

0

0

0

0

Totaal

7

0

2

2

0

11

2016
Categorie

Assen

Emmen

Hoogeveen

Meppel

CHD - centrale
Totaal
organisatie

Triage

1

3

1

2

0

7

Medisch
inhoudelijk

4

1

1

1

0

7

Communicatie 0

0

0

0

0

0

Organisatorisch 0

0

0

0

0

0

Samenwerking
0
ketenpartners

0

0

0

0

0

Overig

0

0

0

0

0

0

Wachttijd kort

0

0

0

0

0

0

Totaal

5

4

2

3

0

14

Steekwoorden (2017):
 Alle medewerkers krijgen een 10;
 Uitermate vriendelijk te woord gestaan;
 Snel handelen (ambu);
 Bedankt voor de goede zorgen;
 Bedankt voor het lenen bloedsuikerapparaat;
 Herboren na bezoek aan HAP;
 Wij werden serieus genomen;
 Werd erg gerustgesteld;
 Goede zorg en liefdevolle ondersteuning.
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Aantal MIP-meldingen
Locatie

2014

Huisartsenpost Assen
Huisartsenpost Emmen
Huisartsenpost Hoogeveen
Huisartsenpost Meppel
Totaal

2016

2015
19
12
2
8
41

24
1
6
3
34

2017
36
20
32
19
107

26
15
10
14
65

Calamiteiten 2017
In 2017 zijn 4 calamiteiten bij IGJ gemeld. Daarnaast zijn twee incidenten onderzocht door de
commissie. In het ene geval bleek het incident na analyse een MIP te betreffen en in het andere
geval had het handelen niet geleid tot verminderde kwaliteit van zorg.
Rode draad meldingen 2017
 Onbekendheid met standaarden acute zorg bij huisartsen
 Ontbreken structuur overdracht/overleg tussen triagist en huisarts
 Autorisatieproces. Huisartsen passen soms geen correctie toe bij autorisatie
 Niet volledig SOEP registratie. E-regel wordt niet consequent ingevuld
Locatie
Huisartsenpost Assen
Huisartsenpost Emmen
Huisartsenpost Hoogeveen
Huisartsenpost Meppel
Totaal

2014

2016

2015
5
2
1
0
9

3
1
0
1
5

2017
0
3
1
0
4

1
2
1
2
6

Vier calamiteiten zijn beoordeeld door IGJ. In een geval vond IGJ de analyse niet voldoende
diep en niet voldoende SMART geformuleerd, maar kon de melding met inachtneming van deze
opmerkingen afsluiten. In de andere 2, reeds in 2017 afgehandelde calamiteiten was IGJ
tevreden over de afhandeling. Er is nog een calamiteit in behandeling.
Op 29 mei 2017 heeft er een gesprek plaatsgevonden ten kantore van IGJ met een
afvaardiging van de calamiteitencommissie en de directeur. Dit gesprek werd georganiseerd
naar aanleiding van eerdere beoordelingen en is met een aantal afspraken afgesloten.
De calamiteitencommissie heeft in 2017 een training ‘Prisma-analyse’ gevolgd.
HKZ
In het kader van ons HKZ-certificaat heeft Dekra in december 2017 tussentijdse audit
uitgevoerd, welke goed is verlopen.
Deze audit is uitgevoerd op kantoor over beleidszaken en op huisartsenpost Meppel over de
zaken rondom het primaire proces.
Op kantoor is vooral gekeken of de beleidscyclus op orde was en hoe ons
meerjarenbeleidsplan er uit zag. Deze zijn in orde bevonden.
Op huisartsenpost Meppel was een tekortkoming als gevolg van een paar verlopen items, die
inmiddels zijn opgelost.
Vlak voor de feestdagen zijn wij geïnformeerd dat het HKZ-certificaat wordt verlengd.
De volgende audit zal plaatsvinden in januari 2019.
Patiëntervaringsonderzoek
In juni 2017 heeft IQ Healthcare van het RadboudUMC (P. Giessen) een
patiëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Het resultaat was zeer mooi.
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Het algemene beeld laat zien dat het harde werken en de inzet die iedereen toont, ook zo wordt
gevoeld en beleefd door de patiënten.
Patiënten geven een compliment aan de CHD en er zijn veel positieve ervaringen genoemd.
Triage en advies:
Patiënten die een telefonisch consult kregen, hadden goede ervaringen met de triagist of
huisarts aan de telefoon: de sterke punten betroffen bejegening/communicatie,
informatie/voorlichting/advies en nazorg. Telefonisch consult patiënten gaven de triagist of
huisarts aan de telefoon het gemiddelde rapportcijfer 8,3 (andere huisartsenposten 8,0) en ook
veel complimenten (rust, vriendelijk, duidelijk en professioneel).
Ook de patiënten die een consult of visite kregen, hadden goede ervaringen met de triagist. De
sterke punten betroffen bejegening/communicatie, informatie/voorlichting/advies, deskundigheid
en kennis. Consult en visitepatiënten gaven de triagist het gemiddelde rapportcijfer 8,3 (andere
huisartsenposten 8,0).
Zorgverlener consult en visite:
De sterke punten van de zorgverlener (huisarts, PA of assistent) betroffen
bejegening/communicatie en informatie/voorlichting/advies. Veel complimenten werden
gegeven over de bejegening en het medisch professioneel handelen. Consult en visitepatiënten
gaven de zorgverlener het gemiddelde rapportcijfer 8,1 (andere huisartsenposten 8,0).
Organisatie en samenwerking:
Telefonisch consult patiënten gaven als sterk punt de telefonische bereikbaarheid aan. De
wachttijd werd door 88,6% van de telefonisch consult patiënten acceptabel gevonden (andere
huisartsenposten 83,8%).

5. ICT-beleid & informatiebeveiliging
Eind 2016 hebben we opdracht gegeven aan een externe ICT-adviseur om ons ICT-beleid en
de uitvoering en kosten daarvan grondig te bezien. Begin 2017 is het advies uitgebracht, het
heeft uitgewezen dat met een andere opzet en invulling van de ICT (meer dan we nu doen in de
cloud) aanzienlijk bespaard zou kunnen worden op de kosten van met name technisch ICTbeheer. Dit vraagt deels minder, deels meer ingrijpende maatregelen. Begin 2017 zijn daarover
besluiten genomen. We willen komen tot een forse kostenverlaging zonder de functionaliteit en
dienstverlening geweld aan te doen. Het onderzoek wees uit dat dit mogelijk is. Met ons
automatiseringsbedrijf PK is heronderhandeld over de lopende SLA en is een nieuwe SLA voor
2018 afgesloten. Hierbij hebben we een goede kostenreductie weten af te spreken. Verder zijn
stappen gezet om te komen tot een andere technische opzet van de telefonie en zijn de
voorbereidingen getroffen in 2018 een aanbesteding te doen voor het systeembeheer. En is de
keus gemaakt ons te heroriënteren op ons HAP-HIS.
In 2017 is de Wpb-regelgeving over datalekken geïmplementeerd in de organisatie. We hebben
gewerkt aan verdere verbetering van onze informatiebeveiliging om in 2018 te voldoen aan de
eisen die uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volgen.

6. Personeelsbeleid
Op 1 januari 2017 had de CHD 110 medewerkers in dienst. Er zijn in de loop van het jaar 25
medewerkers uit dienst gegaan. Er zijn 21 nieuwe medewerkers aangenomen. Dit brengt het
aantal medewerkers op 31 december 2017 op 106. Er zijn 2 medewerkers met een fulltime
dienstverband. Vanuit de MAI (Medical Assistance International, dochter van UMCG
Ambulancezorg) worden ongeveer 30 chauffeurs ingehuurd. Op dit moment volgen 11
medewerkers de opleiding tot triagist. In 2017 hebben 6 medewerkers het triagediploma
behaald. Op alle posten is ter ondersteuning van de triagisten gewerkt met balie-assistenten.
In 2017 is het beleid met betrekking tot de telefonische audits van triagisten herzien. Met ingang
van september zijn er 8 auditoren aangesteld met vaste uren die samen met de triagebeheerder
het traject rondom de audits uitvoert.
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Het percentage ziekteverzuim is nog steeds hoog. Dit komt mede doordat er een paar gevallen
van langdurige arbeidsongeschiktheid vanuit 2016 ook doorgestroomd zijn in 2017. Daarnaast
zijn er veel kortdurende ziekmeldingen geweest. De druk op de teams is groot wat ook weer
uitval tot gevolg heeft. In 2017 zijn er in totaal 129 verzuimmeldingen geweest, 119 vanuit de
posten en 10 ziekmeldingen van kantoormedewerkers. Het totale verzuimpercentage bedroeg
in 2017 9,0% waarvan 3,4% kort en 5,6% lang verzuim.
In 2016 zijn we voor het eerst gaan werken met balie-assistenten (doktersassistenten in
opleiding). Dit is zo goed bevallen dat we dit hebben doorgezet in 2017. Enkele balieassistenten zijn inmiddels gediplomeerd doktersassistent en doorgestroomd naar de functie van
triagist in opleiding.
Om te kunnen voorzien in de personeelsbehoefte als gevolg van uitstroom en verzuim is via
verschillende vacaturesites de CHD onder de aandacht gebracht.
Eind 2016 zijn voor alle posten en kantoor de verplichte Risico Inventarisatie & Evaluaties
(RI&E) opgesteld. De actiepunten zijn in 2017 uitgewerkt.

7. Financiën
2017 was geen gemakkelijk financieel jaar voor de CHD. Het hoge ziekteverzuim en de
bestuurswissel brachten extra kosten met zich mee. Gelukkig hebben we in het kader van Het
Drentse Model aan het eind van het jaar een eenmalige budgetophoging van € 25.000 kunnen
afspreken. Door activiteiten uit te stellen en door de uitkering uit de verzuimverzekering komen
we toch uit op een positief exploitatieresultaat van € 51.000, maar een structurele oplossing is
dit uiteraard niet. Een veranderde verrichtingenmix (de inzet op het doen van minder visites en
consulten gaat harder dan verwacht) leidt tot minder opbrengsten. Samen met de oninbare
vorderingen hebben we over 2017 per saldo te maken met een negatief resultaat van € 75.000.
Dit bedrag onttrekken we aan de RAK. Die bedraagt dan € 996.000, dat is 9,8% van de omzet.
Vanuit regelgeving is een RAK van maximaal 10% van de omzet toegestaan.
In het kader van dit negatieve resultaat is veel aandacht besteed aan de financiën voor de
komende jaren. De begroting voor 2018 ziet er goed uit, zodat er in combinatie met de
genomen maatregelen een gerechtvaardigde verwachting is dat 2018 wel positief kan worden
afgesloten.
In 2018 zal een bedrag van € 504.000 terugbetaald worden aan de zorgverzekeraars, dit is het
surplus aan opbrengsten van 2016 die conform regelgeving zal worden verrekend. Met een
adequaat cashmanagement zal dit naar verwachtingen geen liquiditeitsproblemen geven.

8. Regionale- en ketensamenwerking
De intensivering van de samenwerking tussen de HAP en SEH die in 2016 vooral plaatsvond in
Emmen krijgt geleidelijk een navolging. Onze post in Assen is die in samenwerking met het
Wilhelmina Ziekenhuis serieus aan het verkennen in het kader van de vernieuwbouw die in
2018 zijn beslag moet krijgen. Post Meppel heeft dit opgepakt met Isala in het kader van de in
2020-2021 geplande nieuwbouw. Post Hoogeveen heeft dit opgenomen als beleidsvoornemen
voor 2018. Belangrijk is ons te beseffen dat de gewenste richting mede afhankelijk zal zijn van
de financiële ontwikkelingen die de Drentse ziekenhuizen doormaken.
De CHD was ook in 2017 actief betrokken bij het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg, overleg
met alle ketenpartners) en het bestuurlijk overleg Noord Nederland (Groningen, Friesland,
Drenthe). De CHD neemt in dat kader ook deel aan de voorbereidingsgroep ROAZ.
In het kader van de taskforce kwetsbare ouderen en taskforce acute spoedzorg is er intensieve
samenwerking gevonden met Treant en UMCG Ambulancezorg en de HZD. De verwachting is
dat het ingezette pad vanuit 2017 in 2018 een verder beslag zal krijgen.
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We zien dat onderwerpen binnen de huisartsenposten steeds ingewikkelder worden, iets wat
ook meer expertise vraagt om een onderwerp goed in te kunnen vullen. Dit zien we op het
gebied van kwaliteit, maar ook op ICT-gebied. De invoering van AVG, ontwikkelingen op het
gebied van werken in de cloud, beoordelingen van leveranciers vragen om de inkoop van meer
specialisme. Gezien de schaalgrootte van de CHD en omliggende HDS-en is het van belang om
meer met elkaar samen te werken. In dat kader is er samenwerking opgestart met de collega
organisaties in Friesland, Groningen en Overijssel om met betrekking tot ICT-ontwikkelingen
meer samen op te trekken. Samen met de HZD organiseren we in 2018 bestuurlijk overleg
tussen genoemde provincies met als doel uitwisseling en samenwerking

9. Landelijk
De CHD is en blijft actief op het landelijke vlak, met name binnen onze landelijke vereniging
InEen. Uiteraard nemen we als lid deel aan de ledenvergaderingen van InEen en aan diverse
andere bijeenkomsten. Dat geldt niet alleen voor de directeur-bestuurder, maar ook voor
locatiemanagers en stafleden. De CHD (Hoofd P&O) nam voorts in 2017 deel aan de Landelijke
werkgroep ‘Triage’ van InEen. In 2017 is diverse keren actief deelgenomen aan landelijke
werkgroepen en enquêtes om een bijdrage te leveren aan een verdere ontwikkeling van de
ANW-zorg in Nederland. De verwachting is dat in 2018 deze bijdrage zal worden gecontinueerd.
Met name het zichtbaar maken van de uitdagingen die we als organisatie in een landelijk
gebied tegenkomen, vinden we van belang. Stedelijke en landelijke gebieden/provincies lopen
tegen een diversiteit aan onderwerpen aan, die niet altijd gebaat zijn bij één gekozen oplossing,
werkwijze of methodiek.
De locatiemanagers en de stafleden hebben tevens eigen overleggen met een aantal
noordelijke huisartsendiensten om ervaringen en ontwikkelingen uit te wisselen.

10. Midea
2017 is het jaar geweest waarin we voor het eerst in de nieuwe samenstelling
(scholingscoördinator, didactisch deskundige en stukje management) hebben gewerkt. De
nascholingen die we organiseren voor de DDG (Doktersdienst Groningen), dagpraktijken en
CHD worden door de deelnemers erg gewaardeerd. In 2017 hadden we ongeveer 900 gevulde
cursusplaatsen.
Doordat we na de nascholingen door iedere deelnemer een evaluatieformulier laten invullen,
kunnen we indien nodig direct de nascholing verder ontwikkelen en/of verbeteren.
De accreditatiecommissie bekijkt en beoordeelt alle presentaties en de didactisch deskundige
visiteert enkele nascholingen per jaar, waardoor de kwaliteit van de nascholingen gewaarborgd
blijft. De onderwerpen van de nascholingen worden, net als voorgaande jaren, verzameld vanuit
MIP-meldingen, calamiteitenmeldingen, ontwikkelingen in het vakgebied van de
doktersassistent en triagist en gewijzigde protocollen.
Een nieuwe ontwikkeling is dat er een integrale scenario training op de post Meppel is geweest.
Huisartsen, triagisten en chauffeurs die gezamenlijk scenario’s doorlopen, lotussen als patiënt
en AIOS-en als observatoren. De inhoud werd opgebouwd door een Kaderarts Spoedzorg en
PA/triagist met als basis calamiteiten en klachten. We gaan er vanuit dat we de scenariotraining
in 2019 meer uit kunnen gaan breiden. Op het gebied van accreditatie en scholingen is er een
goede samenwerking met de HZD.

11. Risicobereidheid
Het succes van de organisatie wordt in belangrijke mate bepaald door de wijze waarop CHD in
staat is om met risico’s om te gaan. Bij de realisatie van de strategie wordt er binnen de
risicobereidheid van de onderneming dan ook continu de afweging tussen rendement en risico
gemaakt.
Risicobeheersing is dynamisch van aard, hetgeen betekent dat in- en externe factoren steeds
aanleiding kunnen geven tot een herijking van de beheersingsmaatregelen. Het is dan ook een
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continu proces waarbij constant wordt gekeken naar risico’s in relatie tot de aanwezige
beheersingsmaatregelen.
Strategische risico’s
Toenemende druk op kwaliteit zorg en tarief
Om ook op lange termijn de continuïteit van de organisatie te waarborgen is het van belang dat
sprake is van kwalitatief goede zorg tegen een aanvaardbare prijs voor zorgverzekeraars. CHD
heeft diverse kwaliteits- en beheersingssystemen om kwalitatief goede zorg te leveren. Jaarlijks
worden er afspraken gemaakt met de zorgverzekeraars over de hoogte van de tarieven.
Reputatieschade
CHD streeft in de markt naar een goede reputatie. Hiervoor is het van belang om continu te
blijven waarborgen dat kwalitatieve goede zorg wordt geleverd. Eventuele verbeterpunten
worden direct opgevolgd door de directeur-bestuurder.
Operationele risico’s
Contractrisico’s
Met de zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten waarin tarieven zijn vastgelegd. Deze
tarieven zijn bepaald op basis van een verwachte hoeveelheid te leveren zorg in het jaar. CHD
berekent de geleverde zorg door aan de zorgverzekeraars, waarbij een marge van 2% van de
begroting wordt gehanteerd. De opbrengsten liggen in de realiteit, dus altijd tussen de 98% en
102% van de begrote opbrengsten.
Risico’s rond de zorgverlening
Om de risico’s in het primaire zorgproces te beheersen maakt CHD gebruik van de HKZsystematiek. CHD is HKZ gecertificeerd. Een certificering is drie jaar geldig, tijdens die drie
jaren vindt jaarlijks een tussentijdse audit plaats. Eind 2017 is de certificering van CHD weer
verlengd.
Risico’s ten aanzien van de automatiseringsomgeving
Een lek in de automatiseringsomgeving kan de dagelijkse gang van zaken van CHD erg
verstoren door bijvoorbeeld virussen en dergelijke. Tevens werkt CHD met gevoelige
persoonsgegevens (patiëntgegevens). Cybersecurity heeft dan ook de aandacht van de
directeur-bestuurder. CHD beschikt ook over een informatiebeveiligingsbeleid. Periodiek wordt
gemonitord of het bestaande informatiebeveiligingsbeleid nog actueel is.
Financiële risico's
Marktrisico, rente- en kasstroomrisico
CHD loopt renterisico over de rentedragende vorderingen (met name liquide middelen). Voor
vorderingen met variabele renteafspraken loopt CHD risico ten aanzien van toekomstige
kasstromen.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 75% geconcentreerd bij drie
grote partijen in de sector. Dit betreft de zorgverzekeraars Achmea, VGZ en Menzis. Hierin
worden geen kredietrisico’s ingeschat. Voor de kredietrisico’s inzake de vorderingen op
deelnemingen wordt verwezen naar punt 4 Vorderingen.
Liquiditeitsrisico
CHD maakt gebruik van een faciliteit bij een Nederlandse bank voor de liquide middelen. Een
krediet in rekeningcourant is niet aan de orde, er zijn dan ook geen nadere zekerheden
verstrekt aan de bank voor een kredietfaciliteit.
Financiële verslaggeving
De jaarrekening van CHD kent een aantal schattingselementen. Dit schattingselement betreft
met name de waardering van balansposten, zoals voorzieningen, materiële vaste activa
(economische levensduur) en overlopende posten.
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Compliance risico’s
CHD is onderworpen aan wetten en regelgeving, onder andere op het gebied van zorg. De
compliance risico’s waarmee CHD geconfronteerd kan worden zijn: het risico van niet-naleving
van wet- en regelgeving en risico’s met betrekking tot ontwikkelingen in de wetgeving. In geval
van het niet naleven van deze wet- en regelgeving kan CHD geconfronteerd worden met
ongewenste (juridische) gevolgen, financiële en/of reputatieschade. De impact hiervan op de
jaarrekening kan groot zijn en is afhankelijk zijn van het incident met betrekking tot niet naleven
van wet- en regelgeving.
Interne risicobeheersings- en controlesystemen
Risicomanagement omvat het bereiken van strategische doelstellingen, de effectiviteit en
efficiëntie van bedrijfsprocessen, de betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging en
de naleving van wet- en regelgeving.
De voortgang en ontwikkeling van de operationele resultaten, de liquiditeit en de financiële
positie evenals de operationele en financiële risico’s worden vastgelegd in maandelijkse
management-rapportages en besproken binnen het management.
Er hebben zich afgelopen jaar geen risico’s voorgedaan die mogelijke aanscherping vereisen in
de interne- en beheersingssystemen en controlesystemen.
Monitoring niet financiële prestatie indicatoren
CHD heeft een aantal niet-financiële prestatie indicatoren geformaliseerd. Dit betreft de op
niveau van de branche afgesproken normen voor onder meer telefonische bereikbaarheid en
aanrijdtijden van de visites. Deze normen zijn opgenomen in de managementrapportages en
worden maandelijks binnen het management besproken.
Managementteam:
Jan Schaart, directeur bestuurder
Ronald Officier, waarnemend directeur en locatiemanager
Paula Wijtmans, locatiemanager
Frank Buisman, locatiemanager
Janet Bade, locatiemanager en adviseur kwaliteit
Paul de Vries, controller
Nynke Stellingwerf, hoofd P&O
Medische Bestuursraad:
Bert Barla, voorzitter, Assen
Matthijs ten Napel, Emmen
Henk Kuiper, Hoogeveen
Wiebe Bosma, Meppel

Jan Schaart,
Directeur bestuurder
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Balans per 31 december 2017
(na resultaatbestemming)

2017
EUR 1.000
EUR 1.000
Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

1
2
3

29
276
18

2016
EUR 1.000
EUR 1.000

46
350
-323

Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen

Eigen vermogen
Reserve Aanvaardbare kosten
Overige reserves

4
5

1.420
908

396

1.131
1.755
2.328

2.886

2.651

3.282

6
996
-/- 13

1.071
14
983

1.085

Voorzieningen

7

21

23

Langlopende schulden

8

4

504

Kortlopende schulden

9

1.643

1.670

2.651

3.282
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Staat van baten en lasten over 2017
2017
EUR
EUR
1.000
1.000

Begroting 2016
EUR
EUR
1.000
1.000

Brutomarge

12

Personeelskosten
Sociale lasten en
pensioenlasten
Afschrijvingen op immateriële
en materiële vaste activa
Overige bedrijfskosten

13

6.843

6.836

6.714

14

832

795

792

16
17

114
2.435

115
2.528

103
2.497

Som der kosten
Bedrijfsresultaat
Rentebaten en soortgelijke
opbrengsten
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belastingen
Belastingen resultaat uit
gewone bedrijfsuitoefening
Aandeel in resultaat van
ondernemingen waarin wordt
deelgenomen
Nettoresultaat
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10.147

2016
EUR
EUR
1.000
1.000

10.253

10.159

10.224

10.274

10.106

-/- 77

-/- 21

53

2

1

5

-/- 75

-/- 20

58

--

--

--

-/- 27

--

-/- 50

-/- 102

-/- 20

8
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Kasstroomoverzicht over 2017
2017
EUR 1.000 EUR 1.000
Nettoresultaat
Aanpassingen voor:
 Afschrijvingen
 Mutatie voorzieningen
 Mutatie in werkkapitaal

-/- 102

16
7

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Waardemutatie deelneming

3

103
3
-/- 756

-/- 204

-/- 650

27

50

-/- 177

1
2
3

--/- 23
-/- 45

Kasstroom uit
investeringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

8

114
-/- 2
-/- 316

Kasstroom uit operationele
activiteiten
Investeringen in:
 Immateriële vaste activa
 Materiële vaste activa
 Financiële activa

2016
EUR 1.000 EUR 1.000

-/- 600

-/- 20
-/- 226
--

-/- 68
8

-/- 500

-/- 246
120

Kasstroom uit
financieringsactiviteiten

-/- 500

120

Netto-kasstroom

-/- 847

-/- 718

Mutatie geldmiddelen

-/- 847

m -/- 718
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Toelichting behorende tot de jaarrekening 2017
Algemeen
Organisatie en voornaamste activiteiten
De Centrale Huisartsendienst Drenthe, gevestigd te Assen, Oostersingel 23, is een stichting. Zij
is bij de Kamer van koophandel ingeschreven onder inschrijfnummer 04063339. De
voornaamste activiteiten van de stichting bestaan uit het organiseren van de avond-, nacht- en
weekendzorg voor patiënten van bij de stichting aangesloten huisartsen, zulks conform de
maatstaven van de medische beroepsorganisaties. De stichting beheert vier huisartsenspoedposten die gevestigd zijn in Assen, Emmen, Hoogeveen en Meppel, alle in het ziekenhuis in die
plaats.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de grondslagen volgens RJ 640
‘organisatie zonder winststreven’ en de bepalingen van en krachtens de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd
gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Verbonden rechtspersonen
Alle groepsmaatschappijen evenals de deelnemingen toegelicht onder de toelichting op de
financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partij.
De deelneming betreft de deelneming in Midea BV. De activiteiten van de vennootschap zijn
facilitaire diensten ten behoeve van de huisartsenzorg in Drenthe. Tot 29 december 2016 hield
de CHD 50% van de aandelen, per die datum heeft zij de andere 50% van de aandelen gekocht
en heeft per de datum dus een 100% belang in de BV.
Aangezien de stichting geconsolideerd ook als klein valt aan te merken is consolidatie
achterwege gelaten op grond van het bepaalde in artikel 2:407 lid 2 sub a BW.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de
resultaatbepaling
De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva is de verkrijgingsprijs- of
de vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen
voor de geamortiseerde kostprijs.
Toelichtingen op posten in de balans, staat van baten en lasten en kasstroomoverzicht zijn in
de jaarrekening genummerd. Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het
waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de stichting zullen toevloeien
en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de
balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan
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met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van
het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het
economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een
vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch
potentieel, samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een
verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen
en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot een actief of verplichting aan een derde zijn
overgedragen, wordt het actief of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder
worden activa en verplichtingen niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop
niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige
economische voordelen en/of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Opbrengsten worden verantwoord zodra de medische verrichting aan de patiënt daadwerkelijk
is uitgevoerd.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de stichting. Alle
financiële informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.

Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen
en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen.
De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en
in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft.
De volgende waarderingsgrondslagen zijn naar de mening van het management het meest
kritisch voor het weergeven van de financiële positie en vereisen schattingen en veronderstellingen:



De verwachte toekomstige gebruiksduur van de activa



De inschatting van de voorziening voor debiteuren



De inschatting van de overlopende activa



De inschatting van de jubilea voorziening

Immateriële vaste activa
Onder de post Concessies, vergunningen en rechten van intellectuele eigendom worden de
door de stichting aangekochte gebruiksrechten op software van derden verantwoord.

Materiële vaste activa
De posten Andere vaste bedrijfsmiddelen en Vooruitbetalingen en bedrijfsactiva in uitvoering
worden gewaardeerd tegen hun kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en
bijzondere waardeverminderingen.
De kostprijs bestaat uit de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en overige kosten om de activa op
hun plaats en in de staat te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. Overheidssubsidies
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worden in mindering gebracht op de kostprijs van de activa waarop de subsidies betrekking
hebben.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de
lineaire methode op basis van de verwachte toekomstige gebruiksduur.
Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de gebruiksduur van het object
verlengen.
De materiële vaste activa waarvan de stichting krachtens een financiële leaseovereenkomst de
economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst
voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen
begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële leaseovereenkomst ten laste
van het resultaat gebracht.
Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de
nettovermogenswaarde. Deelnemingen waarin de stichting de zeggenschap gezamenlijk met
andere deelnemers uitoefent (joint ventures), worden gewaardeerd volgens dezelfde methode.
Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van de
stichting gehanteerd. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen
de stichting en haar deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden,
worden geëlimineerd voor zover deze als niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd.
Wanneer de stichting echter geheel of ten dele garant staat voor de schulden van een
deelneming, dan wel de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) in staat
te stellen tot betaling van haar schulden, wordt een voorziening gevormd ter grootte van de
verwachte betalingen door de stichting ten behoeve van de deelneming. Deze voorziening
wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming gevormd en voor het overige
gepresenteerd onder de voorzieningen.
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs of lagere realiseerbare waarde. Indien sprake is van een stellig
voornemen tot afstoting vindt waardering plaats tegen de eventuele lagere verwachte
verkoopwaarde.
De leningen aan niet-geconsolideerde deelnemingen worden opgenomen tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere
waardeverminderingsverliezen.
De grondslagen voor de overige financiële vaste activa zijn opgenomen onder het hoofd
Financiële instrumenten.
Dividenden worden verantwoord in de periode waarin zij betaalbaar worden gesteld.
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe zij behoren, rekening houdend met de
effectieve rentevoet van de desbetreffende actiefpost. Eventuele winsten of verliezen worden
verantwoord onder financiële baten en lasten.

Bijzondere waardeverminderingen
Voor materiële en immateriële vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er
aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als
dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief geschat. De
realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als het niet
mogelijk is de realiseerbare waarde te bepalen voor een individueel actief, wordt de
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realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief
behoort.
Wanneer de boekwaarde van een actief of een kasstroomgenererende eenheid hoger is dan de
realiseerbare waarde, wordt een bijzonder waardeverminderingsverlies verantwoord voor het
verschil tussen de boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake is van een bijzonder
waardeverminderingsverlies van een kasstroomgenererende eenheid, wordt het verlies
allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend aan de kasstroomgenererende eenheid.
Een eventueel restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa van de eenheid naar rato
van hun boekwaarden.
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren
verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie
aanwezig is, wordt de realiseerbare waarde van het betreffende actief of kasstroomgenererende
eenheid geschat.
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen
plaats als sprake is van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de
realiseerbare waarde sinds de verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief (of kasstroomgenererende eenheid)
opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die
bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende eenheid) zou zijn verantwoord.
In afwijking van datgene wat hiervoor is gesteld, wordt op iedere balansdatum de realiseerbare
waarde bepaald voor de volgende activa (ongeacht of sprake is van aanwijzingen voor een
bijzondere waardevermindering):



immateriële vaste activa die nog niet in gebruik zijn genomen;



immateriële vaste activa die worden afgeschreven over een levensduur van meer dan 20
jaar (gerekend vanaf het moment van ingebruikname).

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, afgeleide financiële
instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn
de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: handels- en overige vorderingen,
geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te
betalen posten.
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële
instrumenten (derivaten). Deze worden door de stichting gescheiden van het basiscontract en
apart verantwoord indien:



de economische kenmerken en risico’s van het basiscontract en het daarin besloten
derivaat niet nauw verwant zijn;



een apart instrument met dezelfde voorwaarden als het in het contract besloten derivaat
aan de definitie van een derivaat zou voldoen; en



het gecombineerde instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking
van waardeveranderingen in de staat van baten en lasten.

Dergelijke derivaten worden, in overeenstemming met de waarderingsgrondslag voor derivaten
waarop geen kostprijs hedge accounting wordt toegepast, gewaardeerd tegen kostprijs of
lagere reële waarde. In contracten besloten afgeleide instrumenten die niet worden gescheiden
van het basiscontract omdat niet aan de hiervoor genoemde voorwaarden is voldaan, worden
verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
De stichting maakt geen gebruik van afgeleide financiële instrumenten (derivaten).
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Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij
(dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden
meegenomen. Indien echter financiële instrumenten bij de vervolgwaardering worden
gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de staat van
baten en lasten, worden direct toerekenbare transactiekosten direct verwerkt in de staat van
baten en lasten.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier
gewaardeerd.

Verstrekte leningen en overige vorderingen
Verstrekte leningen en overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode, verminderd met bijzondere
waardeverminderingsverliezen.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële
verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste
opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden
opgenomen onder kortlopende schulden.

Afgeleide financiële instrumenten
Na eerste opname worden afgeleide financiële instrumenten gewaardeerd op kostprijs of lagere
marktwaarde, tenzij hedge accounting onder het kostprijs hedgemodel wordt toegepast. Door
de stichting wordt geen gebruik gemaakt van kostprijs hedge accounting.

Vorderingen
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. (Door
toepassing van de effectieve rentemethode worden transactiekosten als onderdeel van de
amortisatie in de staat van baten en lasten verwerkt). De vervolgwaardering van vorderingen is
tegen geamortiseerde kostprijs (indien geen sprake van agio/disagio of transactiekosten dan
geamortiseerde kostprijs gelijk aan nominale waarde).

Eigen vermogen
Financiële instrumenten, die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als
eigenvermogensinstrumenten, worden gepresenteerd onder het eigen vermogen. Uitkeringen
aan houders van deze instrumenten worden in mindering op het eigen vermogen gebracht, na
aftrek van eventueel hiermee verband houdend voordeel uit hoofde van belasting naar de winst.
Financiële instrumenten, die op grond van de economische realiteit worden aangemerkt als een
financiële verplichting, worden gepresenteerd onder schulden. Rente, dividenden, baten en
lasten met betrekking tot deze financiële instrumenten worden in de staat van baten en lasten
verantwoord als kosten of opbrengsten.
De Reserve aanvaardbare kosten (RAK) betreft de gecumuleerde overschotten en tekorten van
de aanvaardbare infrastructurele en honorariumkosten. Tevens wordt hier met ingang van 2005
aan toegevoegd of onttrokken het verschil tussen de in het verslagjaar werkelijk geïnde
verrichtingen en het vastgestelde budget tot een maximum van 2% van dat vastgestelde
budget. De omvang van de RAK is gemaximeerd op 10% van de bedrijfsopbrengsten.
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De overige reserves betreffen het niet collectief gefinancierd vrij vermogen, dat bestaat uit het
resultaat uit deelneming in Midea BV. Van deze BV houdt de Centrale Huisartsendienst Drenthe
vanaf 29 december 2016 100% (tot die datum 50%) van de aandelen.

Voorzieningen
Algemeen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen, wanneer er sprake is van:



een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die het gevolg is van een gebeurtenis in
het verleden; en



waarvan een betrouwbare schatting kan worden gemaakt; en



het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen
nodig is.

Indien (een deel van) de uitgaven die noodzakelijk zijn om een voorziening af te wikkelen
waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk door een derde worden vergoed bij afwikkeling van de
voorziening, wordt de vergoeding als afzonderlijk actief gepresenteerd.
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar
verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen.

Jubileumvoorziening
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De
voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen.
De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde
disconteringsvoet is 4%.

Langlopende schulden
De waardering van langlopende schulden is toegelicht onder het hoofd Financiële instrumenten.
Onder langlopende schulden wordt de post Te verrekenen in tarieven verantwoord. Dit betreft
de gecumuleerde gelden die op grond van NZa-regelgeving in toekomstige jaren verrekend
zullen worden in de tarieven. Dat deel dat binnen een jaar verrekend moet worden is
verantwoord onder Kortlopende schulden.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar,
met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten
worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische
kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord
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als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit
voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Diensten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de staat van baten en lasten verwerkt
wanneer het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning
van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op
balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de
kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op
betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
De opbrengsten zijn gebaseerd op het werkelijk aantal consulteenheden vermenigvuldigd met
het NZa-tarief per consulteenheid vermeerderd of verminderd met de opbrengst van
toeslag/afslag consulten in verband met nacalculatie oude jaren en onder aftrek van de
verrichtingen die niet geïnd konden worden of als gemist moeten worden beschouwd. De
opbrengsten betreffen verrichtingen die zijn uitgevoerd in de avonden (18:00 - 23:00), nachten
(23:00 - 8:00) en weekeinden (8:00 - 23:00).

Aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen
Het aandeel in het resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel
van de stichting in de resultaten van deze deelnemingen, bepaald op basis van de grondslagen
van de stichting. Resultaten op transacties, waarbij overdracht van activa en passiva tussen de
stichting en de niet-geconsolideerde deelnemingen en tussen niet-geconsolideerde
deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, zijn niet verwerkt voor zover deze als niet
gerealiseerd kunnen worden beschouwd.
De resultaten van deelnemingen die gedurende het boekjaar zijn verworven of afgestoten
worden vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in
het resultaat van de stichting.

Personeelsbeloningen/pensioenen
Nederlandse pensioenregelingen
Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die
periode aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde
premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een verplichting opgenomen. Als
de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een
overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds
of van verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele
verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat
voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de
omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van
additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de uitvoeringsovereenkomst met
het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete)
toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting
van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op
balansdatum af te wikkelen.
Voor een op balansdatum bestaand overschot bij het pensioenfonds wordt een vordering
opgenomen als de stichting de beschikkingsmacht heeft over dit overschot, het waarschijnlijk is
dat het overschot naar de stichting zal toevloeien en de vordering betrouwbaar kan worden
vastgesteld.
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De stichting heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het geval van een
tekort bij het Pensioenfonds, anders dan het voldoen van toekomstig hogere premiebijdragen.
Om deze reden worden de op een periode betrekking hebbende premiebijdragen in die periode
ten laste van het resultaat gebracht.

Leasing
De stichting kan financiële en operationele leasecontracten afsluiten. Een leaseovereenkomst
waarbij de voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het leaseobject geheel of
nagenoeg geheel door de lessee worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële lease.
Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als operationele leases. Bij de leaseclassificatie
is de economische realiteit van de transactie bepalend en niet zozeer de juridische vorm.

Financiële leases
Als de stichting optreedt als lessee in een financiële lease, wordt het leaseobject (en de
daarmee samenhangende verplichting) bij de aanvang van de leaseperiode in de balans
verwerkt tegen de reële waarde van het leaseobject of, indien deze lager is, tegen de contante
waarde van de minimale leasebetalingen. Beide waardes worden bepaald op het tijdstip van het
aangaan van de leaseovereenkomst. De toegepaste rentevoet bij de berekening van de
contante waarde is de impliciete rentevoet. Indien deze rentevoet praktisch niet te bepalen is,
wordt de marginale rentevoet gehanteerd. De initiële directe kosten worden opgenomen in de
eerste waardering van het leaseobject.
De grondslagen voor de vervolgwaardering van het leaseobject zijn beschreven onder het
hoofd Materiële vaste activa. Als geen redelijke zekerheid bestaat dat de stichting eigenaar van
een leaseobject zal worden aan het einde van de leaseperiode, wordt het object afgeschreven
over de kortste termijn van de leaseperiode of de gebruiksduur van het object.
De minimale leasebetalingen worden gesplitst in rentelasten en aflossing van de uitstaande
leaseverplichting. De rentelasten worden gedurende de leaseperiode zodanig toegerekend aan
elke periode dat dit resulteert in een constante periodieke rentevoet over de resterende nettoverplichting met betrekking tot de financiële lease. Voorwaardelijke leasebetalingen worden als
last verwerkt in de periode dat aan de voorwaarden tot betaling wordt voldaan.

Operationele leases
Als de stichting optreedt als lessee in een operationele lease, wordt het leaseobject niet
geactiveerd. Leasebetalingen inzake de operationele lease worden lineair over de leaseperiode
ten laste van de staat van baten en lasten gebracht.

Belastingen
Belastingen omvatten de over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare
winstbelastingen en latente belastingen. De belastingen worden in de staat van baten en lasten
opgenomen, behalve voor zover deze betrekking hebben op posten die rechtstreeks in het
eigen vermogen worden opgenomen, in welk geval de belasting in het eigen vermogen wordt
verwerkt.
CHD is subjectief vrijgesteld van vennootschapsbelasting, op grond van het besluit van mei
2006 van de Staatssecretaris van financiën. CHD is op grond van haar statuten aan te merken
als instelling van algemeen nut en verricht (nagenoeg) uitsluitend werkzaamheden zoals
benoemd in artikel 5 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969.
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Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De kasstromen zoals
vermeld in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen bij banken en kas, met
uitzondering van deposito's met een looptijd langer dan drie maanden. Verrichtingen die niet
resulteert in de instroom en uitstroom van geld, met inbegrip van financiële leases, worden niet
verwerkt voor het kasstroomoverzicht.
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1

Immateriële vaste activa
Het verloop van de immateriële vaste activa is als volgt weer te geven:
Concessies,
vergunningen en
rechten van
intellectuele
eigendom
EUR 1.000
Stand per 31 december 2016:
 Aanschafprijs

116

 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

70

 Boekwaarde

46

Mutaties in de boekwaarde:
 Investeringen

--

 Afschrijvingen

17

Terugname geheel of gedeeltelijk afgeschreven activa
 Aanschafprijs

--

 Cumulatieve afschrijvingen

--

 Saldo

17

Stand per 31 december 2017:
 Aanschafprijs

116

 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

87

 Boekwaarde

29

De rechten van intellectuele eigendom betreffen de door de Stichting aangekochte
gebruiksrechten op software van derden.
Het geactiveerde bedrag wordt volgens de lineaire methode afgeschreven in een periode van 5
jaren. De afschrijvingen zijn zowel in 2017 als in 2016 geheel verantwoord onder de post
Afschrijvingen op immateriële vaste activa. Er is geen sprake van bijzondere waardeverminderingen.
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2

Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:
Andere vaste
bedrijfsmiddelen
EUR 1.000
Stand per 31 december 2016:
 Aanschafprijs

668

 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

318

 Boekwaarde

350

Mutaties in de boekwaarde:
 Investeringen

23

 Afschrijvingen

97

Terugname geheel of gedeeltelijk afgeschreven activa
 Aanschafprijs

--

 Cumulatieve afschrijvingen

--

 Saldo

-/-74

Stand per 31 december 2017:
 Aanschafprijs

691

 Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen

415

 Boekwaarde

276

De Stichting heeft geen panden in eigendom, alle locaties worden gehuurd. De andere vaste
bedrijfsmiddelen bestaan uit de volgende posten:
2017
EUR 1.000
Uitgevoerde verbouwingen
Medische inventarissen
Niet-medische inventarissen
Communicatie apparatuur
Automatiseringsapparatuur

2016
EUR 1.000

8
14
13
179
62

9
16
18
230
77

276

350

Bij de Andere vaste bedrijfsmiddelen worden afschrijvingspercentages gehanteerd variërend
van 5% tot 20%. Op eventuele Vooruitbetalingen op bedrijfsactiva in uitvoering wordt niet
afgeschreven.
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De afschrijvingen zijn zowel in 2017 als in 2016 geheel verantwoord onder de post
Afschrijvingen op materiële vaste activa. Er is geen sprake van bijzondere waardeverminderingen.

3

Financiële vaste activa
2017
EUR 1.000
18

Deelnemingen

2016
EUR 1.000
--

De deelneming betreft de deelneming in Midea BV. De activiteiten van de vennootschap zijn
facilitaire diensten ten behoeve van de huisartsenzorg in Drenthe.
Het verloop van de post deelnemingen was in 2017 als volgt:
2017
EUR 1.000
Boekwaarde per 31-12-2016
Bij: kapitaalstorting
Af: negatief resultaat deelnemingen in 2017
Af: negatief resultaat deelnemingen eerdere jaren

-45
7
20

Boekwaarde per 31-12-2017

18

Het verloop van het eigen vermogen van Midea BV was in 2017 als volgt:
2017
EUR 1.000
Boekwaarde per 31-12-2016
Bij: kapitaalstorting
Af: negatief resultaat deelnemingen in 2017
Boekwaarde per 31-12-2017

-/- 20
45
7
18
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4

Vorderingen

Vorderingen op handelsdebiteuren
Vorderingen op deelnemingen
Overlopende activa

2017
EUR 1.000
1.212
9
199

1.420

2016
EUR 1.000
975
60
96

1.131

Vorderingen op handelsdebiteuren
2017
EUR 1.000
Geamortiseerde kostprijs van uitstaande vorderingen
Af:
Voorziening wegens oninbaarheid

2016
EUR 1.000

1.240
-/- 28

988
-/- 13

1.212

975

In de vorderingen op handelsdebiteuren is een bedrag begrepen van EUR 0 (2016: EUR 0) met
een resterende looptijd langer dan 1 jaar.

Vorderingen op deelnemingen
2017
EUR 1.000
Geamortiseerde kostprijs van uitstaande vorderingen
Af:
Voorziening wegens oninbaarheid

2016
EUR 1.000

9
--

82
-/- 22

9

60

Deze vorderingen hebben geheel betrekking op Midea BV. Onder deze categorie vorderingen is
begrepen een bedrag van EUR 0 (2016: EUR 0) met een resterende looptijd langer dan 1 jaar.

Overlopende activa

Vooruitbetaalde bedragen
Nog te ontvangen bedragen

2017
EUR 1.000
59
140
199

2016
EUR 1.000
79
17
96

In de overlopende activa zijn geen bedragen begrepen met een resterende looptijd langer dan
1 jaar. In de overlopende activa worden geen kredietrisico’s ingeschat.
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5

Liquide middelen
Rekening courant banken
Spaar rekeningen banken

2017
EUR 1.000
354
554
908

2016
EUR 1.000
155
1.600
1.755

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking van de Stichting.

6

Eigen vermogen
Reserve aanvaardbare Kosten
Overige reserves

2017
EUR 1.000
996
-/- 13
983

2016
EUR 1.000
1.071
14
1.085

Reserve aanvaardbare kosten
De ontwikkeling van de RAK was in het verslagjaar als volgt:
2017
EUR 1.000
Saldo per 31-12-2016
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 2017

1.071
-/- 75
996

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening laat zich in de volgende onderdelen specificeren:

Onderbesteding budget aanvaardbare kosten
Verlies uit volume afwijking <= 2%

2017
EUR 1.000
51
-/- 126
-/- 75

De RAK bedraagt ultimo 2017 98% van de maximale omvang die op grond van vigerende regelgeving is toegestaan. De Stichting is op grond van regelgeving verplicht dit vermogen alleen
aan te wenden ter realisering van haar statutaire doelstelling.

Overige reserves
Onder de Overige reserves is verantwoord het niet collectief gefinancierd vrij vermogen dat
wordt gevormd door het gecumuleerde resultaat uit deelneming Midea BV. Over dit vermogen
kan de Stichting vrij beschikken. Het verloop in 2017 is als volgt:
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2017
EUR 1.000
14
-/- 7
-/- 20

Saldo per 31-12-2016
Resultaat uit deelneming 2017
Resultaat uit eerdere boekjaren

-/- 13

7

Voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen kan als volgt worden weergegeven:

Stand per 1 januari
Bij: toevoegingen ten laste van het resultaat
Af: onttrekkingen
Stand per 31 december

Jubileum
voorziening
2017
EUR 1.000
23
2
-/- 4
21

Jubileum
voorziening
2016
EUR 1.000
20
7
-/- 4
23

De jubileumvoorziening heeft betrekking op uitkeringen aan medewerkers op basis van de duur
van het dienstverband en is grotendeels langlopend.
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Langlopende schulden

Bedragen te verrekenen in tarieven

2017
EUR 1.000
4

2016
EUR 1.000
504

Dit betreft gecumuleerde gelden die op grond van NZa-regelgeving in de toekomstige jaren
verrekend zullen worden in de tarieven. Het deel dat binnen een jaar verrekend zal worden is
verantwoord onder kortlopende schulden. Voor een juist inzicht in het verloop van de Bedragen
te verrekenen in tarieven is dat kortlopende deel ook in onderstaand overzicht benoemd.
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2017
EUR 1.000
504
384

Saldo per 31-12-2016
Per 31-12-2016 binnen een jaar te betalen

888
-/- 380
-/- 504

Af: verrekend inzake voorgaande jaren
Af: binnen een jaar te betalen, opgenomen onder kortlopende schulden

4

Saldo per 31-12-2016

Dit bedrag heeft betrekking op de productie van 2017 en zal verrekend worden in de tarieven in
het jaar 2019. Over deze bedragen is geen rente verschuldigd.
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Kortlopende schulden
2017
EUR 1.000
Schulden aan leveranciers
Verschuldigde honoraria aan huisartsen
Schulden aan deelneming
Te betalen overige belastingen en premies sociale verzekeringen
Schulden ter zake van pensioenen
Schulden uit hoofde van vakantiegelden
Overige schulden ter zake van salarissen
Nog te betalen kosten
Vooruit ontvangen opbrengsten
Binnen een jaar te betalen deel van de langlopende schulden

2016
EUR 1.000

156
235
9
181
73
178
286
21
-504

214
215
12
101
175
181
304
44
40
384

1.643

1.670

Te betalen overige belastingen en premies sociale verzekeringen
2017
EUR 1.000
Loonheffing
Omzetbelasting
Premies sociale verzekeringen

2016
EUR 1.000

120
1
60

58
5
38

181

101
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Overige schulden ter zake van salarissen
2017
EUR 1.000
Meeruren en ORT
Eindejaarsuitkering
Niet opgenomen verlofuren

2016
EUR 1.000

152
-131

193
12
99

283

304

De schulden aan deelneming betreffen nog verschuldigde bedragen aan Midea BV. Er zijn geen
schulden met een looptijd langer dan een jaar onder de kortlopende schulden.
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Financiële instrumenten
Algemeen
De stichting maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële
instrumenten die de stichting blootstellen aan markt-, rente-, kasstroom-, krediet- en
liquiditeitsrisico. Om deze risico’s te beheersen heeft de stichting een beleid inclusief een stelsel
van limieten en procedures opgesteld om de risico’s van onvoorspelbare ongunstige
ontwikkelingen op de financiële markten en daarmee op haar financiële prestaties te beperken.
De stichting zet geen afgeleide financiële instrumenten in, noch voor risicobeheersing noch voor
handelsdoeleinden.

Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 75% geconcentreerd bij drie
grote partijen in de sector. Dit betreft de zorgverzekeraars Achmea, VGZ en Menzis. Hierin
worden geen kredietrisico’s ingeschat. Voor de kredietrisico’s inzake de vorderingen op
deelnemingen en wordt verwezen naar punt 4 Vorderingen.

Reële waarde
De reële waarde van de in de balans opgenomen financiële instrumenten benadert de
boekwaarde ervan.
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Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
Meerjarige financiële verplichtingen
Er zijn langlopende onvoorwaardelijke verplichtingen aangegaan ter zake van operationele
leasing (inclusief huur).

34

De operationele leasekosten worden lineair over de leaseperiode in de staat van baten en
lasten verwerkt. De resterende looptijd kan als volgt worden gespecificeerd:

Niet langer dan 1 jaar
Tussen 1 en 5 jaar
Langer dan 5 jaar
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2017
EUR 1.000

2016
EUR 1.000

291
1.097
4.196

315
813
3.981

Brutomarge
Ten opzichte van 2016 is de netto-omzet (gedeclareerde opbrengsten) gedaald met 1,9%.
2017
EUR 1.000
Gedeclareerde opbrengsten verrichtingen
Gedeclareerde opbrengsten nacalculatie eerdere jaren
Af: gemiste opbrengsten/oninbaar
Af: te verrekenen volume afwijking > 2%
Af: te verrekenen overschrijding 10% norm RAK

Begroting
2017
EUR 1.000

2016
EUR 1.000

9.802
380
-/- 35
---

9.889
384
-/- 20
---

9.996
731
-/- 21
-/- 439
-/- 108

10.147

10.253

10.159

Het aantal gedeclareerde verrichtingen is in 2017 uitgekomen op 117.600 (2016: 120.600).

Gedeclareerde opbrengsten verrichtingen

2017
EUR 1.000

Consulten
Visites
Telefonische consulten

Gedeclareerde opbrengsten nacalculatie
eerdere jaren

2016
EUR 1.000

6.512
2.208
1.082

6.790
2.075
1.024

6.724
2.247
1.025

9.802

9.889

9.996

2017
EUR 1.000

Consulten
Visites

Begroting
2017
EUR 1.000

Begroting
2017
EUR 1.000

2016
EUR 1.000

289
91

294
90

548
183

380

384

731
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Personeelskosten
2017
EUR 1.000
Brutolonen en salarissen
Honorarium huisartsen
Kosten extern personeel
Overige personeelskosten

Begroting
2017
EUR 1.000

2016
EUR 1.000

2.863
3.497
118
365

2.842
3.502
146
346

2.731
3.508
168
307

6.843

6.836

6.714

De brutolonen en salarissen zijn als volgt verder te specificeren:
2017
EUR 1.000
Salarissen en toeslagen
Af:
Ontvangen ziekengeld
Loonsubsidies
Doorberekend aan derden

Begroting
2017
EUR 1.000

2016
EUR 1.000

3.464
185
2
414

3.193
20
-331

3.265
73
13
448

2.863

2.842

2.731

Personeelsbestand
Gedurende het boekjaar 2017 bedroeg het gemiddeld aantal werknemers bij de stichting
omgerekend naar volledige mensjaren 53,7 (2016: 52,9). Deze personeelsomvang is als volgt
onder te verdelen naar de verschillende categorieën:
2017
Doktersassistentes
Physician Assistants
Management
Administratie en secretariaat
Overige staffuncties

38,9
1,5
4,1
5,6
3,6

Begroting
2017
36,2
1,3
4,3
5,9
3,5

53,7

51,2

2016
37,7
2,1
3,7
6,1
3,3
52,9
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De aan huisartsen betaalde honoraria voor de diensten die op de vier huisartsenposten zijn
gedaan:
2017
EUR 1.000
Honoraria huisartsen avonddienst
Honoraria huisartsen nachtdienst
Honoraria huisartsen weekenddienst
Honoraria huisartsen feestdagen

Begroting
2017
EUR 1.000

2016
EUR 1.000

790
965
1.601
141

790
966
1.602
144

792
971
1.604
141

3.497

3.502

3.508

Het gehanteerde uurtarief is het door de NZa vastgestelde maximumtarief. In 2017 bedroeg het
€ 70,89 (2016: € 70,96).
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Sociale lasten en pensioenlasten
2017
EUR 1.000
Sociale lasten
Pensioenlasten
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Begroting
2017
EUR 1.000

2016
EUR 1.000

522
310

510
285

496
296

832

795

792

Bezoldiging van bestuurders en commissarissen
Het bestuursmodel van de stichting is een eindverantwoordelijk Bestuur met een Raad van
Toezicht. De bezoldiging van de functionarissen die over 2017 in het kader van de WNT
verantwoord worden, is als volgt:

bedragen x € 1

M.H. Stuker

R.A. Officier

J. Schaart

Functiegegevens

Directeur/
bestuurder

Directeur/
bestuurder

Aanvang en einde functievervulling
in 2017
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

01/01 – 31/07

Directeur/
bestuurder ad
interim
01/06 – 30/09

1,0000
nee
nee

1,0000
nee
nee

0,8274
nee
nee

01/08 – 31/12

Bezoldiging
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Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

89.772

34.632

46.097

6.446
96.218

2.727
37.359

3.856
49.954

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

84.800

48.800

49.954

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

nvt
96.218

nvt
37.359

Nvt
49.954

Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

Bestuurder
maakt gebruik
van de
overgangsregeling

Nvt

Nvt

01/01 – 31/12

Nvt

Nvt

1,0

Nvt

Nvt

152.968

Nvt

Nvt

10.765
163.763

Nvt
Nvt

Nvt
Nvt

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling
in 2016
Omvang dienstverband 2016 (in fte)
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

Lid
01/01 – 31/12

Mevr. W.H.H.
Ceelen
Lid
01/01 – 31/12

7.500

5.000

5.000

-7.500

-5.000

-5.000

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

21.900

14.600

14.600

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

Nvt
7.500

Nvt
5.000

Nvt
5.000

Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

Nvt

Nvt

Nvt

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2017
Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling

J. Hollenbeek
Brouwer
Voorzitter
01/01 – 31/12

J.H. Blaauw
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in 2016
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

6.000

4.000

4.000

-6.000

-4.000

-4.000

bedragen x € 1

P.P.R. Hoekstra

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling
in 2017

Lid
01/01 – 31/12

J.S.
Klompmaker
Lid
01/01 – 31/12

5.000

5.000

-5.000

-5.000

Individueel toepasselijk
bezoldigingsmaximum

14.600

14.600

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totale bezoldiging

Nvt
5.000

Nvt
5.000

Reden waarom de overschrijding al
dan niet is toegestaan

Nvt

Nvt

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

4.000

4.000

-4.000

-4.000

Bezoldiging
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

Gegevens 2016
Aanvang en einde functievervulling
in 2016
Beloning plus belastbare
onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totale bezoldiging 2016

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder
dienstbetrekking:

bedragen x € 1

M.H. Stuker

Functiegegevens
Functie(s) gedurende dienstverband
Omvang dienstverband (in fte)
Jaar waarin dienstverband is beëindigd

Directeur/
bestuurder
1,0000
2017

Ontslaguitkering
Overeengekomen uitkeringen wegens
beëindiging dienstverband

75.000

39

Individueel toepasselijk maximum

75.000

-/- Onverschuldigd deel

Nvt

Totaal uitkeringen wegens
beëindiging dienstverband

75.000

Waarvan betaald in 2017

75.000

Reden waarom de overschrijding al dan
niet is toegestaan

Nvt

Door de Raad van Toezicht van de Stichting is de indeling in het kader van de WNT vastgesteld
op klasse III.
De bezoldiging van de voorzitter, respectievelijk leden van de Raad van Toezicht is lager dan
de maximale vergoeding van 15% van het vastgestelde maximum ten behoeve van de
voorzitter en 10% van het vastgestelde maximum ten behoeve van de leden.
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Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
2017
EUR
EUR
1.000
1.000

Begroting 2017
EUR
EUR
1.000 1.000

EUR
1.000

2016
EUR
1.000

Immateriële vaste activa
17

Licentiekosten software

18

24

Materiële vaste activa
Verbouwingen
Instrumentarium
Medische inventaris
Niet-medische inventaris
Communicatie apparatuur
Automatiseringsapparatuur

1
-6
5
51
34

5
-6
5
50
31

8
-6
8
25
32

97

97

79

114

115

103
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Overige bedrijfskosten
2017
EUR 1.000
Vervoerskosten
Huisvestingskosten
Kosten instrumentarium
Kosten automatisering
Kosten telecom
Organisatiekosten
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Begroting
2017
EUR 1.000

2016
EUR 1.000

1.211
277
133
394
108
312

1.215
304
118
479
116
296

1.232
310
122
407
141
285

2.435

2.528

2.497

Rentebaten
2017
EUR 1.000
Tegoeden in rekening courant
Spaartegoeden

Begroting
2017
EUR 1.000

2016
EUR 1.000

-2

-1

-5

2

1

5
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Overige gegevens
De vaststelling van de jaarrekening
Het Bestuur heeft de jaarrekening op 10 mei 2018 vastgesteld. Vervolgens is de jaarrekening
door de Raad van Toezicht goedgekeurd in haar vergadering van 23 mei 2018.

Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is geen bepaling opgenomen omtrent de resultaatbestemming.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan in 2018.

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
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Ondertekening jaarrekening
Assen, 23 mei 2018

De Directie:

De Raad van Toezicht:

J. Schaart

J. Hollenbeek Brouwer, voorzitter

R.A. Officier

J.H. Blaauw

Mevrouw W.H.H. Ceelen

P.P.R. Hoekstra

J.S. Klompmaker
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