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1. Algemeen 
 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Stichting Gezondheidscentrum Corlaer. Het afgelopen 
jaar is opnieuw hard gewerkt aan het concretiseren van onze ambitie: dichtbij bijdragen 
aan de gezondheidszorg in Nijkerk en daarmee aan de gezondheid van de inwoners van 
Nijkerk.   
In 2011 zijn in Nijkerk twee gezondheidscentra geopend. Een bijzondere situatie. 
Zorgaanbieders zochten al meerdere jaren samenwerking met elkaar om betere zorg, 
dichterbij de inwoners van Nijkerk te kunnen bieden. De behoefte om samen te werken 
had verschillende redenen en bood meerdere voordelen. 
 
Om invulling te geven aan het bieden van geïntegreerd eerstelijnszorgaanbod in Nijkerk is 
op 4 september 2008 Stichting Gezondheidscentrum Corlaer opgericht (in het vervolg van 
dit document afgekort tot GCC). De eerste jaren is hard gewerkt aan de realisatie en 
totstandkoming van het fysieke centrum GCC. Daarna was een tendens waarneembaar, 
dat praktijkeigenaren zich settelden in het nieuwe gebouw en tijd en energie staken in de 
opbouw van hun eigen praktijk in een nieuw jasje. Samenwerking werd gezocht en 
gevonden binnen GCC, daarbuiten verliep langzamer.  
Eén van de doelen die het bestuur voor 2014 had omschreven, was het “op zorggebied” 
naar elkaar toegroeien van de twee in Nijkerk bestaande centra. Het naar elkaar 
toegroeien van de beide centra is versneld in 2014. In dezelfde periode is ook de medisch 
directeur van GC De Nije Veste vertrokken. Na meerdere vergaderingen intern en tussen 
de besturen van beide centra is besloten dat in 2014 een gezamenlijke directie wordt 
aangesteld. Daarmee komt de gezamenlijkheid steeds meer in beeld, zowel op zorg- als 
facilitair gebied. De identiteit van de beide centra blijft, inwoners van Nijkerk kunnen nog 
steeds het centrum kiezen waar zij zich prettig voelen. Wel wordt er aan de achterkant 
door delen van zorgprogramma’s etc. efficiënter en effectiever gewerkt.  
 
Het jaarverslag over 2014 dat voor u ligt is onder verantwoordelijkheid van de Stichting 
GCC opgesteld en vastgesteld in haar vergadering van 4 juni 2015. 
 
Namens het bestuur, 
 
 
 
Dieter van de Castel,  
Voorzitter. 
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2. Missie en visie  
 
 
GCC heeft in 2014 een nieuwe  missie en visie geformuleerd van waaruit de verdere 
beleidsontwikkeling een invulling krijgt. Via drie bijeenkomsten is er gereageerd op 
landelijke trends die op ons afkomen door de zorgverleners uit het bestuur, zorgraad en de 
huisartsen. We hebben gekeken waar we goed in zijn en wat beter kan. Er is een nieuwe 
missie en visie ontstaan en er zijn uitdagende doelen gesteld. Via het A3 model gaan we 
de ontwikkelingen, acties en plannen volgen, monitoren en bijsturen.  
  
Missie (waar we voor staan) 
 
Als multidisciplinair samenwerkingsverband zijn wij de faciliterende schil om de inwoner 
en zorgverlener heen. Hiermee geven wij richting aan ziekte en zorg, gezondheid en 
welbevinden in de veranderende wereld.  
 
Visie (hoe wij er voor gaan) 
 
Wij dragen bij aan de juiste zorg op de juiste plek en het juiste moment. Door samen te 
werken maken we persoonlijke, excellente, zinnige zorg dicht bij huis mogelijk in 
afstemming met de monodisciplinaire zorgverleners: het geheel is meer dan de som der 
delen. 

Uitdagende doelen 
  
* GCC ontwikkelt zich samen met andere partijen tot een Nijkerks samenwerkingsverband 
om geïntegreerde zorg te leveren aan de inwoners van de gemeente Nijkerk. 
* In ons samenwerkingsverband staat de inwoner centraal en biedt de mogelijkheid om zelf 
regie te voeren over gezondheid en ziekte.  
* We bieden de juiste zorg op de juiste plek en op het juiste moment. 
* Ons samenwerkingsverband werkt volgens een kwaliteit beleidsplan. 
 
Verder hebben we met elkaar afgesproken dat met alles wat we gaan doen of initiëren we 
de volgende randvoorwaarden naleven. 

� Kwaliteit van leven (veerkracht en klanttevredenheid) inwoners 
� Werkplezier zorgverlener, signaleren van niet-pluis gevoel in monodisciplinair 

functioneren 
� Financieel gezonde organisatie 
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3. Gebouw en gebruikers 
 
 
Op 1 maart 2011 is via de officiële ondertekening van het huurcontract het pand 
overgedragen en daarmee beschikbaar gekomen voor de stichting. Het pand heeft een 
oppervlakte van circa 2.440 m2 en wordt gehuurd van Woningstichting Nijkerk voor een 
periode van 10 jaar met een optie tot verlenging. Het pand is daadwerkelijk in april / mei 
2011 door de zorgverleners in gebruik genomen.  
 
In het verslagjaar werd zichtbaar dat ondanks de grote hoeveelheid vierkante meters, er 
bij diverse disciplines ruimtegebruik ontstond. In oktober 2013 is de ruimte waar het 
bestuur beschikking over had dan ook tijdelijk overgedragen aan één van de 
zorgaanbieders. In 2014 is onderzocht of het mogelijk is ruimte bij te bouwen. Meer 
vierkante meters zal voor meerdere disciplines de mogelijkheid bieden meer ruimte te 
huren. Maar ook staan er langere tijd disciplines op een wachtlijst. Zij hebben aangegeven 
zich in Corlaer te willen vestigen, maar moesten door gebrek aan ruimte teleurgesteld 
worden.  
 
Ook dit jaar waren er nog diverse aanpassingen in het gebouw nodig. Nog steeds worden 
er sinds de opening problemen ervaren rondom de klimaatbeheersing. Door de architect, 
de installateur en de onderhoudspartij meerdere keren bij elkaar te halen is het probleem 
van te weinig warmte capaciteit opgelost. Alle kamers ervaren nu voldoende 
mogelijkheden de temperatuur goed te kunnen regelen. In de backoffice van de huisartsen 
en in het consultatiebureau is extra warmtecapaciteit toegevoegd. 
 
Een ander groot probleem dat gesignaleerd is in 2011 betreft de geluidsoverlast voor de 
huisartsen op de eerste verdieping door de fysiotherapiepraktijk op de tweede verdieping. 
Bij de bouw van het centrum is om overlast te voorkomen een zwevende vloer 
aangebracht die bij referentieprojecten meer dan volstaat. Echter niet in GCC. Er is allerlei 
onderzoek gedaan en er zijn diverse maatregelen genomen om de geluidsoverlast terug te 
dringen, maar helaas zonder resultaat. Eind 2012 is vastgesteld dat de zwevende vloer 
weliswaar bedacht was, maar niet goed is uitgevoerd.  
In 2013 en 2014 zijn enkele oplossingen voor de geluidsoverlast de revue gepasseerd, 
welke voor GCC niet acceptabel waren. Conclusie is dat het niet op te lossen is met een 
garantie dat er geen overlast meer is. 
In 2015 wordt verder gezocht naar oplossing, die gevonden kan worden in het vergroten 
van het aantal vierkante meters, waarmee de fysiotherapie een ruimte op de begane 
grond zou kunnen gaan huren.  
 
Door de wijziging van de bestemming van de bestuurskamer werd de druk op de capaciteit 
van de wachtruimte op de 1e verdieping ernstig verhoogd. Daar is een passende oplossing 
voor gevonden door de indeling te veranderen en extra stoelen bij te plaatsen  
 
In 2014 is er een overkapte fietsenstalling op het terrein van GCC geplaatst. 
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In 2014 zijn de volgende disciplines als zelfstandigen met hun praktijk in GCC gevestigd: 
 

1. Apotheker 
2. Cesartherapeute  
3. Diëtisten 
4. Fysiotherapeuten / Kinderfysiotherapeute 
5. Huisartsen (drie praktijken) 
6. Icare 

 - Consultatiebureau 
 - Thuiszorg  
 - Zorgwinkel 

7. Logopedisten 
8. Maatschappelijke dienstverlening 
9. Podotherapeuten 
10. Psychologen incl. kinderpsychologie 
11. Verloskundigen 

 
Andere huurders van het Gezondheidscentrum zijn het ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk 
en de gemeente Nijkerk met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Deze laatste sluit aan bij 
het accent dat in het Gezondheidscentrum wordt gelegd, namelijk specifieke aandacht voor 
de zorg aan de jeugd en gezin.  
Ook wordt ruimte verhuurd aan ’s Heerenloo Orthopedie/Therapeutische elastische kousen 
en Victas Verslavingszorg. 
 
Naast deze huurders van het Gezondheidscentrum Corlaer hebben twee 
huisartsenpraktijken (Nijkerkerveen en Zwartebroek) zich verbonden aan GCC (zogeheten 
satellieten) om bij te dragen aan en mee te doen met de beoogde versterking van de 
eerstelijnszorg. Tot slot biedt Saltro, in samenspraak met de huisartsen en verloskundigen, 
laboratoriumfuncties en diagnostiek aan in het centrum. 
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4. Bestuur en commissies 
 
 
Het bestuur is vanaf  2012 als volgt samengesteld:  
 

Dieter van de Castel, voorzitter 
Lisette Lichtenberg, secretaris 
Jos Kempers, penningmeester 
Eric Blom, algemeen bestuurslid 
Erik-Jan Bos, algemeen bestuurslid 

 
In de statuten staat om zo mogelijk een huisarts, fysiotherapeut en een afgevaardigde van 
de gebruikers in het bestuur te hebben. Via de secretaris en de beide algemeen 
bestuursleden wordt hieraan tegemoet gekomen met dien verstande dat de heer Erik-Jan 
Bos niet als fysiotherapeut maar als praktijkmanager Fysiotherapie aan het centrum is 
verbonden.  
 
Het bestuur heeft in 2014 acht keer regulier vergaderd. Buiten de regulieren 
vergaderingen zijn er in de maanden januari en februari geregeld korte vergaderingen 
gepland met betrekking tot de opvolging van Marnix de Romph en de mogelijkheden om 
hem te vervangen.  Daarnaast heeft het bestuur op meerdere momenten in het jaar de 
Raad van Toezicht en bestuur de Nije Veste gesproken. Vanaf 1 maart is er een 
gezamenlijke directie geïnstalleerd die ook een gezamenlijke aansturing nodig had. 
 
In 2012 is er spontaan een Feestcommissie ontstaan die het op zich heeft genomen om een 
aantal sociale evenementen te organiseren voor deelnemers aan GCC. In 2014 heeft de 
Feestcommissie op 9 september een barbecue georganiseerd voor alle medewerkers 
binnen Corlaer en De Nije Veste. Op de kerstmarkt van de Havenaer is er ook een 
gezamenlijke kerstborrel gehouden.  
 
Andere onderwerpen, die in het bestuur de aandacht hebben gehad, voor zover die niet 
elders in dit jaarverslag aan de orde komen, zijn in willekeurige volgorde: 
 

1. jaarrekening 2013  
2. begroting 2014 
3. beleidsplan opstellen (vastgesteld) 
4. klanttevredenheidsonderzoek en Medewerkers Betrokkenheid Onderzoek 
5. vertrek directeur en aanstellen nieuwe directie 
6. contracten met zorgverzekeraars (GEZ-module en Diabetesketencontract) en de 

doorcontractering naar de verschillende betrokken disciplines 
7. contracteren COPD voor het tweede jaar 
8. deelname aan Eerstelijn in Cijfers met oog op de dataextractie uit het 

Huisartseninformatiesysteem (HIS) ten behoeve van verantwoording richting de 
zorgverzekeraar 

9. deelname aan een nieuw, los samenwerkingsverband: Gezondheidscentra 
Midden-Nederland (GMN) 

10. bedrijfshulpverlening 
11. samenwerkingsovereenkomsten 
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5. Zorginhoudeli jke Organisatie 
 
 
Vanwege de verschillende belangen van de individuele huurders en zorgaanbieders, is van 
belang dat op een goede wijze de inbreng en betrokkenheid van die partijen bij de 
ontwikkeling en uitvoering van het beleid is verankerd in de organisatie. Besloten is om 
binnen de Stichting organisatorisch een onderscheid aan te brengen tussen de facilitaire 
activiteiten en de activiteiten voor de zorgontwikkeling. Ultimo 2011 is tot de volgende 
organisatieopzet besloten om zo goed mogelijk aan de verschillende 
verantwoordelijkheden en belangen van de huurders en zorgverleners een invulling te 
kunnen geven. 

 
 
 
Het bestuur van de stichting is het eindverantwoordelijke orgaan. De stichting heeft met de 
huurders huurovereenkomsten afgesloten. Voor de samenwerking met en tussen de 
zorgverleners is in 2012 een intentieovereenkomst tot samenwerking opgesteld. Deze is 
tijdens de barbecue in september 2013 feestelijk ondertekend. 
 
Door de nieuwe zienswijze van de directie en het bestuur is er in 2014 een ander 
organisatiestructuur ontstaan. Een sterker verankerde zorgraad die de 
vertegenwoordiging is van de werkgroepen en de onderliggende  praktijken.  
 
De zorgraad is ingesteld met als hoofdfunctie, richting geven aan de samenwerking binnen 
het centrum, zodat deze leiden zal tot een completere zorginhoud met optimale kwaliteit. 
De Zorgraad heeft een sterke adviesrol over de zorginhoudelijke taken van het 
samenwerkingsverband. In het Zorgaanbiedersoverleg, waar Zorgraad en praktijkhouders 
overleggen, wordt met regelmaat gekeken of het zorgaanbod voldoet aan ieders wens. De 
Zorgraad functioneert rechtstreeks onder het bestuur en kan zo ook de spreekbuis zijn van 
de zorgverleners binnen het bestuur.  
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In 2012 is een Reglement Zorgraad in concept opgesteld en diverse keren met de Zorgraad 
besproken. Door de nieuwe structuur en de nieuwe samenstelling is het reglement 
Zorgraad opnieuw aangepast en vastgesteld door het bestuur. Op dit moment zitten er 
negen zorgverleners in de zorgraad.  
 
Voor overleg met de gebruikers over facilitaire zaken is het huurdersoverleg ingesteld. In 
2014 is vier keer overleg geweest tussen huurders en bestuur over de lopende 
ontwikkelingen.  
 
Inzake het personeelsbeleid heeft het bestuur er in het verleden voor gekozen geen 
personeel in loondienst te nemen maar via inhuur medewerkers aan ons centrum te 
binden. Hiermee wordt een grote mate van flexibiliteit verkregen om eventueel gewenste 
aanpassingen door te voeren. Daar is in 2104 van afgeweken door de facilitair beheerder 
in loondienst te nemen. Het beleid is er op gericht de komende tijd meer mensen eventueel 
ook in loondienst te nemen, te denken valt aan de directie en de administratie. 
 
Voor de helderheid hieronder een overzicht van alle werkgroepen, zorgraad en 
projectgroepen die in 2014 op deze manier zijn gaan functioneren. 
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6. Zorg  
 
 
Chronische zorg 
De intentie om per 1 april 2010 de keten DBC Diabetes Mellitus (DM) te contracteren is 
gerealiseerd en heeft in 2013 een vervolg gekregen. Dit keer is er een tweejarig contract 
afgesloten.  
 
Voor de DM is een schema van samenkomsten gepland van om de 3 maanden. Een niet 
100% eenduidige registratie lijkt van veel meer betekenis voor een oninzichtelijke en 
vermeende onvolledige registratie, dan feitelijke manco’s in de verslaglegging. In de 
toekomst zal dit aspect sterk benadrukt worden bij aanpassingen van bestaande en bij 
implementatie van nieuwe keten-DBC’s. 
 
De aanschaf van een Keteninformatiesysteem (KIS) heeft veel inspanningen en tijd gekost. 
Nu we erover beschikken, blijkt dat er nog veel aan gesleuteld moet worden om het ook 
dusdanig te laten werken dat het de juiste informatie genereert voor zorgverlener en 
zorgverzekeraar. Om die reden is aansluiting gezocht bij Eerstelijn In Cijfers. Dit werkt 
naar behoren en scheelt veel inspanning voor de huisartsen om de gevraagde data op te 
leveren. In 2014 is er een aanvraag gedaan bij Achmea voor een subsidie om het 
Persoonlijk Gezondheids Dossier te ontwikkelen die KIS functionaliteit bevat en ook 
rapportages zou moeten genereren. Die aanvraag is goedgekeurd en er is eind 2014 
gestart. Eind 2016 moet dit naar volle tevredenheid functioneren. 
 
Voor Dm is er hard gewerkt om de indicatoren op orde te hebben. Er wordt nu eind 2014 
aan alle eisen voldaan en ondertussen is er ook een vervolgstap gemaakt. Het hele 
zorgaanbodplan is in 2014 geëvalueerd en met Lean technieken aangepast aan de huidige 
eisen. 
 
COPD 
Opstarten longzorg Nijkerk en daarmee longpunten organiseren in samenwerking met het 
longfonds. Ook is er een nieuwe gezamenlijke folder ontwikkeld. Er is een start gemaakt 
met het gaan contracteren van de COPD/Astma populatie in Nijkerk via een innovatieve 
manier. 
 
CVRM 
Protocol huisartsen is herzien naar aanleiding van de nieuwe standaard. 
Eind 2014 zijn vanuit Corlaer mensen aangehaakt aan de werkgroep die in De Nije Veste 
actief was, om samen verder te gaan.  
  
Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) 
2014 is het jaar dat de werkgroep GGZ samen is gegaan met de werkgroep uit de Nije Veste. 
Er is nagedacht over alle veranderingen die in de GGZ gaan komen in 2015 en welke stappen 
we daarin kunnen nemen: bespreken rollen binnen GGZ in de samenwerking, uitbreiding 
POH-ggz,  werken met ZorgIQ om mogelijkheid te regelen voor consultatie en screening en 
e-health. Er is een goed lopend MDO waaraan maatschappelijke dienstverlening, 
psychologen, psycho-somatische fysiotherapie, wijkverpleging en huisarts en POH GGZ  en 
psychiater deelnemen.  
Door de monodisciplinaire veranderingen in de GGZ is er veel veranderd in 2014. De 
specialistisch GGZ moest krimpen in aantallen en bedden. Dat betekent dat er meer naar 
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de eerste lijn gaat komen. Aan de andere kant is de rol van de POH GGZ ook flink 
toegenomen door stimulatie vanuit de overheid. Door de goede onderlinge contacten in het 
samenwerkingsverband kunnen we goede geestelijke gezondheidszorg blijven leveren aan 
onze inwoners. 
 
Jeugd 
In 2014 is een multidisciplinaire werkgroep jeugd gestart. Er is begonnen met een 
platformbijeenkomst met alle betrokken disciplines. Daar is besproken welke speerpunten 
er opgepakt gaan worden door de werkgroep. In 2014 is door een aantal mensen een 
onderzoek gedaan naar de prevalentie van tienerzwangerschappen en is op een rijtje gezet 
welk aanbod er is in Nijkerk. Verder is obesitas bij kinderen een project waar mee gestart 
is. Dit zal in 2015 doorlopen. 
 
Kwaliteit 
Er is een kwaliteitsbeleid geschreven. 
Eind 2014 is er een werkgroep kwaliteit geformeerd die samen met de leden van de 
werkgroep kwaliteit in De Nije Veste het kwaliteitsbeleid gaat bewaken, monitoren en 
uitvoeren. 
 
Doelmatigheid  
Hoewel de huisartsen samen met de apotheker al jaren bezig zijn om doelmatig 
voorschrijven te bevorderen middels onder andere farmacotherapeutische overleggen 
(FTO´s) is er nog geen geprogrammeerde aanpak met betrekking tot bepaalde 
medicamenten. De aanvraag prescriptiemodule zal door de huisartsen komend jaar gedaan 
worden. Wat betreft polyfarmacie, en dan met name bij ouderen, is er afgelopen jaar 
nauwer samengewerkt met een geriater, die aan het centrum verbonden is.  
 
 
We hebben gekozen voor Infoscope en het Klantervaringenonderzoek Gezondheidscentra 
(KOG). Aan deze proef hebben 19 gezondheidscentra deelgenomen die allemaal 
aangesloten zijn bij de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG). Mede door 
de inspanningen vanuit ons gezondheidscentrum heeft Achmea deze systematiek 
overgenomen. Dit heeft voor het gezondheidscentrum tot een aanzienlijke besparing in 
geld en tijd geleid en bovendien een schat aan informatie opgeleverd. Dit vormde de basis 
voor een verbeterplan dat in 2012 is uitgevoerd. In 2012 is een medewerkers 
betrokkenheidsonderzoek uitgewerkt dat in 2013 wordt gehouden. Ook is er een nieuw 
KOG voorbereid in 2012 zodat er in 2013 onderzoeksresultaten verkregen zijn over het 
eerste volledige jaar dat het centrum open is. 
De resultaten van zowel het KOG als het MBO zijn door de een aantal leden van de 
zorgraad uitgewerkt. Hieruit zijn adviezen voor praktijken alsmede voor het gebouw en 
haar omgeving uitgekomen.  
Enkele van deze adviezen zijn direct uitgevoerd, sommige zullen in het volgend verslagjaar 
worden opgepakt.  
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7. Ondersteunende diensten 
 
 
Facilitaire diensten 
Eind 2014 is de facilitair beheerder in dienst gekomen van de stichting. Door een 
uitbreiding van taken en door besparingen in de overhead kosten was dit goed te doen. 
Door de komst van de algemeen directeur is er eind 2014 afscheid genomen van de 
facilitair manager. Daarnaast zijn nog 3 receptiemedewerksters voor gezamenlijk 42,5 uur 
per week aangesteld. Op basis van de ervaringen in 2013, zijn de onderliggende afspraken 
met hen en het stJansdal ook voor 2014 verlengd. 
 
Administratieve diensten 
De administratie voor 2011 werd nog door de penningmeester bijgehouden. Vanaf 1 
januari 2012 wordt daarvoor een accountantskantoor ingeschakeld. In 2012 is er door de 
penningmeester en de directeur met accountantskantoor Schuiteman veel tijd gestoken in 
het afspreken van de planning- en controlcyclus en de betaalprocedure. Aan het eind van 
het verslagjaar is dit geëvalueerd en geconcludeerd dat er veel goed is ingeregeld. 
Rondom het opleveren van de jaarrekening en de begroting zijn in 2014 nog slagen 
gemaakt, waardoor de stukken tijdig geleverd werden.  

 
Bedrijfshulpverlening 
Aan de verplichting een BHV organisatie in het leven te roepen, is ruim voldaan met een 
groep van 16 opgeleide, gecertificeerde en actieve Bedrijfshulpverleners. De werkers in 
het gebouw zijn intussen op de hoogte gebracht van aanwezige functionaliteit binnen het 
gebouw in geval van brand of andere veiligheidsproblemen. Een en ander wordt verder 
uitgewerkt in een draaiboek. Daarna moeten gelegenheden gevonden worden om de 
kennis praktisch te maken en bij te houden. Hiermee is een geoliede organisatie ontstaan, 
klaar om problemen rond veiligheid van alle in het pand aanwezige mensen adequaat het 
hoofd te kunnen bieden. In december 2013 is een grote oefening in het centrum gehouden.  
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8. Financiën 
 
 
De afgelopen jaren heeft van de aangesloten zorgverleners veel gevergd qua inzet en 
financiële bijdragen. Gezien het feit dat de opzet en ontwikkeling tot en met 2009 volledig 
vanuit eigen middelen zijn gefinancierd, dit in tegenstelling tot andere 
samenwerkingsverbanden. Tot en met 2010 hebben de gebruikers nu in totaal ruim 
€ 300.000 geïnvesteerd in het gezondheidscentrum.  
 
Het jaar 2010 was het eerste jaar dat wij een overeenkomst Geïntegreerd Eerstelijnszorg 
(GEZ-gelden) hebben afgesloten met Achmea als preferent zorgverzekeraar. In het traject 
van de contractering hebben we anders dan het afgelopen jaar kunnen constateren dat alle 
‘verre’ zorgverzekeraars hebben voldaan aan de afspraken, die door ons met Achmea zijn 
gemaakt. In 2014 heeft dit een vervolg gekregen. De stichting heeft met Achmea het 
zogenoemde DM-contract afgesloten voor de Ketenzorg Diabetes vanaf 1 januari 2013 t/ 
m 31 december 2014. Ook is er een contract COPD afgesloten voor het 3e en 4e kwartaal 
2013. Welk is voortgezet in 2014.  
 
Het jaar 2014 hebben we afgesloten met een voordelig saldo van circa € 50.000,= 
Mede doordat uiteindelijk alle verre zorgverzekeraars het contract met Achmea hebben 
overgenomen heeft dit positieve saldo kunnen ontstaan. Dit voordelige saldo zal worden 
aangewend om het weerstandsvermogen van de stichting op peil te krijgen. 


