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Voorwoord
Nieuwe missie, visie en strategie implementatie Zeeland Care
Zeeland Care heeft in 2018 een nieuwe missie, visie en strategie ontwikkeld om uit te groeien tot de grootste en meest
kwalitatieve zorgverlener van de Mond- Kaak en Aangezichtschirurgie van Nederland. Zeeland Care is op het gebied
van dit specialisme al jaren een serieuze speler in de Zeeuwse gezondheidszorg, waar patiënten terecht kunnen voor
zorg met persoonlijke aandacht in een plezierige omgeving. De afgelopen 7 jaar zijn verschillende trajecten van
verzelfstandiging van MKA maatschappen succesvol extramuraal gerealiseerd in Zeeland en West-Brabant.
De missie en kracht van Zeeland Care is gelegen in het samenbrengen van “werelden”, met oog voor
invalshoeken en belangen van verschillende (mond)zorgorganisaties zoals de KNMT (beroepsvereniging
tandartsen), de NVMKA (beroepsvereniging MKA chirurgen), de VVAA (Vereniging van Arts en Auto) en de FMS
(Federatie
Medisch
Specialisten) en ziekenhuizen. Dat is in de huidige tijd van groot belang vanwege het verschuiven en
samenwerken van zorg van de tweede naar de eerste lijn. Daarbij is implementatie van de noodzakelijke
procesinnovaties binnen verschillende organisaties een sterke kant van Zeeland Care.
Zeeland Care is slagvaardig en adequaat om in te spelen op de landelijke ontwikkelingen in ketenzorg bij mondzorg.
Zeeland Care wil daarom als verbindend ondernemer in deze keten de rol gaan vervullen van
coördinator, facilitator en investeerder. De persoonlijke ambitie van de directie, in combinatie met het
ondernemerschap en de relatie met investeerders en banken versterken die verbindingen. Tevens is zij in staat
gebleken om een meetbaar en inzichtelijk kwaliteitssysteem voor de zorg en de administratie van de keten te
implementeren, te borgen en garant te stellen. De locaties van Zeeland Care worden jaarlijks getoetst aan de eisen
voor het keurmerk van Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN).
Een belangrijke indicator hiervoor is de hoge patiënttevredenheid. Deze ligt op een gemiddelde van 8,9. Patiënten zijn
zeer te spreken over de dienstverlening.
Met de ziektekostenverzekeraars zijn goede relaties opgebouwd. Zij onderschrijven de visie van Zeeland Care en
faciliteren de groei van de onderneming door de onderhavige MKA zorg in toenemende mate extramuraal te
contracteren. De patiënt heeft daarbij zoveel mogelijk de regie over de eigen zorg.

De directie van Zeelandcare,

w.g.
Dhr. Charles Versluijs
Algemeen directeur

w.g.
dr. Rutger Batenburg
Medisch directeur

Ter voorkoming van handtekeningfraude zijn de handtekeningen niet opgenomen in de publicatiestukken.
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1. Zeeland Care
1.1 Besturingsmodel en organisatiestructuur
Om goed in te spelen op veranderingen in de zorg en deze zorg vanuit het perspectief van de patiënt te organiseren,
kenmerkt het besturingsmodel van Zeeland Care zich door korte lijnen. Zeeland Care is een concern met een
toezichthoudend orgaan, directie, stafdiensten en werkmaatschappijen. De directie is eindverantwoordelijk voor het
strategisch beleid, de geleverde kwaliteit van de zorg en de behaalde financiële resultaten. Hierover legt de directie
verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. De werkmaatschappijen zijn locatie en specialisme gerelateerd
en hebben ieder een eigen manager. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse beslissingen en uitvoering van de
strategie binnen de daarvoor aangereikte kaders. Het management legt rechtstreekse verantwoording af aan de
directie.

1.2 Kernactiviteiten
Zeeland Care is een keten van zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) voor planbare zorg in Zeeland en Brabant.
Zij bieden:
 MKA chirurgie (kaak chirurgische zorg) in Zeeland en Brabant, op locaties verspreid over de Zeeuwse eilanden
en West-Brabant.
 Poliklinische zorg voor plastische chirurgie in een toegankelijke en prettige omgeving op locaties in Vlissingen,
Goes en Zierikzee. Deze activiteiten zijn per 1 december 2018 verkocht.
 Een operatiekamercomplex met twee klasse 1 prestatieniveau 1 operatiekamers in Zierikzee.
Toelatingen
Zeeland Care B.V. is volgens de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) een instelling voor Medisch Specialistische
Zorg (IMSZ) type 1. Voor Zeelandcare geldt een verbod op het maken van winst in de zin dat winst uit de exploitatie
van de instelling niet uitgekeerd mag worden aan de aandeelhouders.
Medisch specialistische zorg per 31-12-2018
MKA chirurgie (Kaakchirurgie)

1.3 Organogram Zeeland Care

Zorg Invest Zeeland B.V.

Zeeland Care B.V.

Kaakchirurgie WestBrabant
B.V.

Medisch Wellness
Centrum Zeeland

Kaakchirurgie Zeeland

B.V. ( actief

B.V.

tm 1-12-2018)
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1.4 Werkmaatschappijen en Locaties
Zeeland Care is één zorginstelling met verschillende unieke locaties in Zeeland en West-Brabant die zorg dichtbij de
patiënt levert. Deze locaties zijn toegelegd op het bieden van planbare zorg binnen de MKA Chirurgie: zorg die niet
spoedeisend is en waar van te voren een afspraak voor kan worden gemaakt. Verwijzing naar één van onze medisch
specialisten gebeurt in de meeste gevallen door de tandarts of de huisarts.
Zeeland Care werkt in Brabant samen met het Amphia ziekenhuis voor operaties onder narcose en hulp bij patiënten
die zich melden op de spoedeisende hulp. In Zeeland is deze samenwerking met het ADRZ.
Zorgboulevaart De Walcheren
Boulevard Bankert 156b, 4382 AC in Vlissingen
Aanbieden van Mondziekten,- Kaak-, en Aangezichtschirurgie en Plastisch
chirurgie.

ADRZ Goes
’s Gravenpolderseweg 114, 4462 RA in Goes
Aanbieden van Mondziekten,- Kaak-, en Aangezichtschirurgie.

Klein Arsenaal
Dubbelstraat 90, 4611 GM in Bergen op Zoom,
Aanbieden van Mondziekten,- Kaak-, en Aangezichtschirurgie aan patiënten uit de
regio Noord en West-Brabant.

MWCZ
Piet Heinstraat 41, 4461 GL in Goes
Aanbieden van Mondziekten,- Kaak-, en Aangezichtschirurgie en Plastisch
chirurgie en huidtherapie.
In 2018 is besloten om de locatie MWCZ te sluiten.

Victoria Kliniek
Koning Gustaafweg 2, 4301 NP in Zierikzee
Aanbieden van Mondziekten,- Kaak-, en Aangezichtschirurgie en Plastisch
chirurgie.

Mondzorgcentrum De Beet
Beethovenhof 3a, 4536 AE in Terneuzen
Aanbieden van Mondziekten,- Kaak-, en Aangezichtschirurgie.
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2. Strategie & visie
Zorg staat als sector midden in de samenleving. Vanuit deze gedachte vindt Zeeland Care dat zorg vandaag de dag
niet meer in een statische en klinische instelling hoeft te gebeuren. Een ziekenhuis moet juist een open en vriendelijke
plek zijn, waar de patiënt centraal staat en zich op zijn gemak en gerustgesteld voelt. Daarbij dient een zorginstelling
ook verantwoording af te leggen aan deze samenleving. Er moet uitstekende zorg geleverd worden tegen een
aanvaardbare prijs.
“Planbare zorg” leent zich uitstekend voor uitvoering in een kleinschalige setting. De zelfstandige behandelcentra
(ZBC’s) van Zeeland Care leggen zich daarom toe op specifieke behandelingen waarvan de zorg planbaar is: zorg die
op verwijzing van een huisarts plaatsvindt en waar de patiënt van te voren een afspraak voor kan maken. Voorheen
lieten veel patiënten zich behandelen in ziekenhuizen in omliggende regio’s zoals Dirksland, Terneuzen, Bergen op
Zoom en België. Patiënten kunnen daar gemakkelijk en op korte termijn terecht voor uiteenlopende behandelingen.

2.1 Visie en ambitie
Zeeland Care streeft naar het bieden van planbare zorg, zowel basiszorg als niet-verzekerde zorg, in een kleinschalige
omgeving met korte lijnen. Zo willen we de nabijheid en kwaliteit van zorg voor patiënten in Zeeland en Noord-Brabant
vergroten. De multidisciplinaire en zelfsturende teams richten zich op behandelingen waar een frequente vraag naar
bestaat en die met een hoog volume in aantal worden uitgevoerd. Daarmee wordt een bundeling van kennis en
ervaring gecreëerd en kan een kort behandeltraject voor de patiënt worden aangeboden. Dat maakt Zeeland Care een
aantrekkelijke zorgaanbieder voor patiënten, maar ook voor medewerkers en verzekeraars.
* Leveren van kwalitatief hoogstaande planbare medische zorg
* Verruimen en vernieuwen van het zorgaanbod in Zeeland
* Een open organisatie zijn naar binnen en buiten
* Heroriëntatie van de zorg

2.2 Realisatie doelstellingen in 2018
Na de ontvlechting in 2017 heeft Zeeland Care in 2018 haar specialisme nog verder aangescherpt middels het
overdragen van plastisch chirurgie. Met deze strategische beslissing en heroriëntatie van de zorg richt Zeeland Care
zich enkel op het aanbieden van kwalitatief hoogstaande planbare medische zorg op het gebied van Mondziekten-,
Kaak-, en Aangezichtschirurgie. Door deze focus kan Zeeland Care (nog) meer standaardisatie en effectiviteit in haar
bedrijfsvoering bewerkstelligen. Dit komt de kwaliteit van de behandelingen en de patiënt ten goede.
2018 markeert een mijlpaal voor Zeeland Care omdat zij vanaf heden geheel zelfstandig, met één aandeelhouder, een
nieuwe en toekomstbestendige organisatie heeft neergezet. Daarvoor zijn de benodigde middelen aangetrokken op
de verschillende locaties en organisatie-breed, zoals een nieuw elektronisch patiëntendossier (ChipSoft HiX online
6.1) en een nieuwe automatiseringsomgeving.
Daarbovenop heeft Zeeland Care in 2018 veel aandacht besteed aan het optimaliseren van haar werkprocessen,
logistiek, veiligheid en kwaliteit van de gehele organisatie en alle locaties. In het eerste kwartaal van 2019 beoogt
Zeeland Care dit te bekronen middels externe toetsing. De keuze is gemaakt om KIWA als auditpartner in te zetten om
de kwaliteit en veiligheid te laten toetsen op het ZKN-keurmerk toetsingscriteria.
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3. Kerngegevens & resultaten
3.1 Verrichtingen per werkmaatschappij in 2018
werkmaatschappij
Kaakchirurgie Zeeland
Kaakchirurgie West Brabant
MWCZ

aantal
35.996
17.527
1.417

Totaal

54.994

3.2 Unieke patiënten per werkmaatschappij in 2018
werkmaatschappij
Kaakchirurgie Zeeland
Kaakchirurgie West Brabant
MWCZ

aantal
8.530
4.329
565

Totaal

13.424

3.3 Zorgzwaarte van patiënten in 2018
Om de gezondheidstoestand van de patiënt te beoordelen voor een operatie die plaatsvindt binnen een operatie- of
behandelkamer, is het gebruikelijk om patiënten preoperatief in te delen in vijf ASA-klassen (American Society of
Anesthesiologists). Zeelandcare valt onder de definitie van ‘Kleine Locaties’ volgens de richtlijn Electieve ingrepen in
Kleine Locaties (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, 2012) en mag enkel patiënten met een classificatie
ASA 1 en ASA 2 behandelen, vastgesteld aan de hand van een preoperatieve screening. Voor kaak-chirurgische
patiënten waarbij sprake is van plaatselijke verdoving hoeft Zeeland Care een dergelijke preoperatieve screening niet
uit te voeren, maar wordt dit een aangepaste screening.

3.4 OK-behandelingen in 2018
De Victoria Kliniek beschikt over een operatieafdeling met twee klasse 1 prestatieniveau 1 operatiekamers. Dit betreft
het hoogste kwaliteitsniveau. Patiënten die komen voor een operatie in de Victoria Kliniek zijn afkomstig van het
specialisme plastische chirurgie.
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3.5 Cosmetische ingrepen in 2018
Binnen Zeeland Care worden de cosmetische ingrepen voor het merendeel uitgevoerd in het Medisch Wellness
Centrum Zeeland (MWCZ). Hierbij valt te denken aan het volledige aanbod van esthetische behandelingen, van
injectables tegen rimpels tot correcties van het lichaam. Voor bovenooglidcorrecties is Zeeland Care één van de
geselecteerde zorgaanbieders waar een correctie van het bovenooglid, mits wordt voldaan aan de voorwaarden, vanuit
de aanvullende verzekering wordt vergoed.

Locatie
Victoria Kliniek
MWCZ

aantal cosmetische ingrepen
11
223

3.6 Sedatie kaak chirurgische ingrepen 2018
In september 2018 is Kaakchirurgie Zeeland in samenwerking met Equalitas gestart met het uitvoeren van kaak
chirurgische behandelingen onder sedatie. Aanvankelijk 1x per maand, maar het aanbod van patiënten die angstig
zijn of bijvoorbeeld niet lang genoeg stil kunnen liggen groeit en nu hebben we 2x per maand een sedatiepoli en
voeren we deze procedure ook in West Brabant uit. Alleen ASA I en II patiënten komen in aanmerking voor
anesthesie bij Zeeland Care. Screening wordt aan de hand van een medische vragenlijst uitgevoerd door de
anesthesioloog welke ook de sedatie zal gaan toepassen. Binnen de sedatie zijn diverse stadia te onderkennen te
weten: lichte, matige en diepe sedatie. De lichte sedatie kenmerkt zich door ontremmingsverschijnselen. Voor kaak
chirurgische ingrepen dienen de matige en diepe sedatie stadia bereikt te worden.
Om veilige sedatie te kunnen verzorgen dienen de volgende randvoorwaarden gecreëerd te zijn:






praktijk voldoet aan geldende kwaliteitseisen
Werken volgens IGJ richtlijnen m.b.t. medicatie en Time out
Afspraken met vakgroep Anesthesiologie over opvolging complicaties en nazorg
Afspraken over de mogelijkheid de nacht door te brengen in het Buurtzorgpension of ADRZ
Mogelijkheid om een patiënt met brancard en ambulance te vervoeren in geval van calamiteiten

Voordeel voor de patiënt is dat we zorg dichtbij huis leveren en in een gemoedelijke omgeving op één van onze
locaties.
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4. Kwaliteit & veiligheid
Zeeland Care is aanbieder van patiëntgerichte en hoog kwalitatieve zorg op het gebied van Mondziekten- Kaak- en
Aangezichtschirurgie. Om onze kwaliteit te borgen, is een kwaliteitssysteem ontwikkeld. Het kwaliteitsbeleid en
handboek zorgen ervoor dat de geleverde kwaliteit continu bewaakt en verbeterd wordt en Zeeland Care aan de
randvoorwaarden voor verantwoorde zorg voldoet. Het systeem steunt op heldere protocollen, richtlijnen en
werkinstructies en wordt geëvalueerd aan de hand van meting, analyse en verbetering. Het leveren van verantwoorde
zorg en correct medisch handelen geldt als basisvoorwaarde voor onze activiteiten. Echter van hoog kwalitatieve zorg
is pas sprake wanneer de patiënt deze ook als dusdanig ervaart en waardeert.

4.1 Verantwoorde zorg én begrijpelijke informatie voor de patiënt
Kwaliteit van de zorg in deze zin is echter vaak lastig te beoordelen voor de patiënt, hij of zij verwacht dat dit in elke
zorginstelling op orde is. Wat de patiënt wel goed kan beoordelen is de manier waarop de interactie met de
zorginstelling wordt ervaren. Goede en begrijpelijke informatie, vriendelijke en persoonlijke bejegening, de
mogelijkheid om mee te denken over verschillende behandelopties en een aangename fysieke omgeving zijn
elementen die de stress en spanning die met het ziek zijn samengaan reduceren, de patiënt geruststellen en zich
minder kwetsbaar doen voelen. In haar kwaliteitssysteem concentreert Zeeland Care zich op deze elementen om de
zorg die wij bieden zo aangenaam mogelijk te maken.
In overstemming met de Kwaliteitswet Zorginstellingen hanteert Zeelandcare een systematische aanpak voor het
bewaken, beheersen en verbeteren van kwaliteit. Ons kwaliteitssysteem bestaat uit heldere protocollen, richtlijnen en
werkinstructies. Via training, instructie en coaching in de praktijk worden onze medewerkers opgeleid om conform
deze richtlijnen te werken. Gestandaardiseerde werkwijzen zijn van groot belang om de kwaliteit van ons werk te
borgen. Zeelandcare hanteert bewezen procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de relevante
beroepsverenigingen en wetenschappelijke beroepsorganisaties. Ondersteunende materialen als het
kwaliteitsregister, protocollen, procedures en checklists zijn op elke locatie van Zeelandcare in de praktijk voorhanden.
We verzamelen en registeren systematisch gegevens om de kwaliteit van onze zorg te toetsen volgens de
kwaliteitsindicatoren. Informatie voor verbeterpunten halen wij uit patiënt-tevredenheids-onderzoeken, meldingen van
gebreken of incidenten door specialisten en medewerkers, analyse van kwaliteitsindicatoren, uitkomsten van in- en
externe audits, beoordelingsgesprekken en klachten. Medewerkers worden door nieuwsbrieven, training, en
terugkoppeling naar aanleiding van gemelde incidenten actief betrokken bij kwaliteit en veiligheid in de dagelijkse
praktijk. Controle van het kwaliteitssysteem wordt systematisch uitgevoerd door de officemanager en besproken met
de directie. Inventarisatie, implementatie, borging en continue verbetering wordt hierdoor effectief in de praktijk
geoptimaliseerd.
4.1.1 Bereikbaarheid
Alle vestigingen van Zeeland Care zijn bereikbaar via het centrale patiënt contactcentrum (PCC). Dit PCC is tijdens
werkdagen bereikbaar tussen 08.00 en 17.30 uur. In de avonduren en in het weekend wordt dit nummer door een
voicemail beantwoord. In geval van spoed, buiten werktijden, wordt de beller gevraagd aan de lijn te blijven, waarna
hij/zij direct doorgeschakeld wordt met de receptie van de achterwacht.
De locaties zijn op werkdagen tussen 08.00 en 16.30 uur geopend voor patiënten. Wanneer wachtlijsten dreigen te
ontstaan langer dan 2 weken, kunnen extra spreekuren georganiseerd worden om deze te reduceren.
Om de patiënten meer inzicht te geven in de wachttijden bij Zeeland Care, zijn deze zichtbaar gepubliceerd op de
website. De wachttijden worden maandelijkse ververst met actuele data uit de agendaplanning in het EPD HiX Online.
Sinds augustus 2018 worden de wachttijden ook maandelijks gedeeld met de NZa.
4.1.2 Klachten
Ondanks onze inzet is het mogelijk dat onze patiënten niet tevreden zijn over een bepaalde situatie. Zeelandcare heeft
een onafhankelijke klachtenfunctionaris en is aangesloten bij de geschillencommissie van Zelfstandige Klinieken
Nederland om klachten op een objectieve manier af te kunnen handelen. Wij attenderen de patiënt op de mogelijkheid
tot het indienen van een klacht in onze patiënten informatie, via de website en op de verschillende locaties van
Zeelandcare. Patiënten kunnen klachten zowel schriftelijk als digitaal indienen.
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4.1.3 Kwaliteitsindicatoren
Onze kwaliteitsindicatoren staan periodiek op de agenda van de directie en het managementteam en worden als
informatie voor het kwaliteitsbeleid gebruikt. Jaarlijks worden de betreffende indicatoren aangeleverd aan de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Zorginstituut Nederland (ZiNL). Ook in 2018 zijn deze indicatoren aangeleverd.
4.1.4 Informatie en communicatie
Zeeland Care koppelt kwaliteit aan een juiste bejegening van en transparantie naar de patiënt. Wij willen patiënten,
verwijzers en zorgverzekeraars ondersteunen bij het maken van een afgewogen keuze op het gebied van zorg. Om
de patiënt de regie over zijn of haar zorgkeuze te geven, is heldere informatie en inzicht in de kwaliteit van de geleverde
zorg essentieel. Hiervoor werken wij continu aan een optimale informatievoorziening. Zowel voor wat betreft het
feitelijke behandeltraject als processen die hier nauw mee verwant zijn, zoals de financiële afwikkeling van de
ontvangen zorg. Verrassingen achteraf moeten worden voorkomen en patiënten moeten weloverwogen en op hun
gemak het zorgtraject in kunnen stappen.
Deze informatievoorziening vindt plaats in de vorm van interactie: we zenden niet alleen, maar willen des te meer
luisteren. Participatie van de patiënt in het eigen zorgproces achten wij van groot belang. De specifieke
ervaringsdeskundigheid van de patiënt is een belangrijke informatiebron voor het medisch onderzoek, de kwaliteit van
zorg en het te voeren beleid. Daarnaast is interactie een belangrijk middel om zelfregie van de patiënt te vergroten:
door meer betrokken te worden in het eigen zorgproces, vergroot de grip op dit proces en kunnen zij beter anticiperen
en actiever een rol spelen.
In 2018 is de vernieuwde privacywet in werking getreden. Voor de patiënt heeft dit een duidelijk(er) beeld opgeleverd
van hoe Zeeland Care met haar patiënt(persoons)gegevens omgaat en waar de patiënt terecht kan bij vragen of
onduidelijkheden. In de privacyverklaring, te vinden op de website, staat ook beschreven welke rechten de patiënt
heeft. Daarbovenop is Zeeland Care een stap verder gegaan door het faciliteren van de mogelijkheid tot het opvragen
van het volledig medisch dossier. Zeeland Care heeft daarvoor geopteerd voor de subsidiemogelijkheid ‘Versnelling
informatie-uitwisseling Patiënt en Professional; module A1’. Dit is het afgelopen jaar succesvol geïmplementeerd in
het EPD HiX online.
Hoe wij met patiënten communiceren is vastgelegd in werkwijzen. Op deze manier zijn wij ervan verzekerd dat de
patiënt door alle medewerkers volledig en goed wordt geïnformeerd. Deze informatie gaat in op ons zorgaanbod en
het behandeltraject, maar ook op wederzijdse rechten en plichten, het privacy regelement, onze klachtenregeling,
verantwoordelijkheden met betrekking tot patiëntveiligheid en te regelen zaken met de zorgverzekeraar. De informatie
stemmen wij zo goed mogelijk af op de mogelijkheden van de patiënt en de specifieke situatie en/of behandelingsfase
waarin hij of zij zich bevindt.
4.1.5 Website
Op de website www.zeelandcare.com is informatie over de geboden zorg en onze organisatie snel en gemakkelijk te
vinden. Wij zijn transparant over onze resultaten, prijzen en keuzes in bedrijfsvoering, die binnen de gehele website
terug zijn te vinden. Specifieke aandacht wordt besteed aan een goede voorbereiding door de patiënt, alvorens hij of
zij het zorgtraject instapt. Zo vindt de patiënt informatie over zorgverzekeraars en vergoeding, kan er kennis gemaakt
worden met de medisch specialist en kan behandelinformatie worden nagelezen. De beoordelingen van de patiënten
over de locaties èn de specialisten hebben een prominente plaats op de website. Het delen van patiëntervaring ziet
Zeeland Care als een belangrijk meetpunt om transparant te zijn over de zorgverlening richting haar stakeholders.
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4.2 Patiënt- en medewerker veiligheid
Niet alleen beoogt Zeelandcare diensten te leveren die voldoen aan algemeen geldende kwaliteits- en veiligheidseisen,
maar ook aan de verwachtingen van de patiënten besteden wij grote aandacht. Voor een succesvol veiligheidsbeleid
vindt Zeelandcare het van belang de patiënt te betrekken bij het opstellen, uitvoeren en evalueren van het beleid. De
patiënt is immers degene die de mate van veiligheid persoonlijk ervaart en ideeën kan aanleveren voor het vergroten
hiervan. Om patiënten daadwerkelijk te laten participeren in het VMS hanteert Zeeland Care verschillende
instrumenten zoals: patiënttevredenheid, klachten en suggesties die zowel schriftelijk als digitaal via de website
kenbaar gemaakt kunnen worden.
Zeelandcare hanteert een beleid voor gezond en veilig werken en voldoet aan de verplichtingen opgenomen in de
Arbowetgeving, waarop toezicht wordt gehouden door de Inspectie SZW (Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) en de VvAA (Vereniging van Arts en Auto). Speciale aandacht gaat in dit beleid uit naar de aanpak
van werkdruk en het omgaan met agressie en geweld.
Tot slot stimuleert Zeeland Care de veiligheid van medewerkers en patiënten door op een laagdrempelige manier
Veilig Incident Melden (VIM) beschikbaar te stellen, op anonieme basis.
4.2.1 Infectiepreventie
De visie van Zeelandcare is dat infectiepreventie een essentieel onderdeel van de kwaliteit van zorg is. Om hoog
kwalitatieve zorg te kunnen leveren behoort aandacht voor infectiepreventie tot de continue professionele
verantwoordelijkheid van iedere medewerker. Het infectiepreventiebeleid voldoet aan de wettelijke richtlijnen vanuit de
Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP) en heeft als doelstelling het minimaliseren van infectierisico’s voor
patiënten en medewerkers en het voorkomen van zorginfecties.
4.2.2 Bekwaamheid en bevoegdheid medewerkers
Zeelandcare biedt iedere medewerker vakspecifieke en algemene e-learning modules om de theoretische kennis op
peil te houden. Medewerkers die medische handelingen verrichten, worden jaarlijks in de praktijk op deze handelingen
beoordeeld door de medisch specialist.
Jaarlijks vindt een jaargesprek plaats tussen de betreffende medewerker en leidinggevende aangaande het
functioneren en presteren. Ook wordt bij- en nascholing als onderwerp besproken, waarbij beide partijen kunnen
aangeven op welke vaardigheden zij verbeteringen wensen of verwachten. Alle activiteiten gerelateerd aan bevoegden bekwaamheid worden opgenomen in het persoonlijk dossier van de medewerker.
4.2.3 Medische technologie
Om zorg van hoge kwaliteit te kunnen leveren, zijn de juiste middelen nodig. Hulpmiddelen en apparatuur worden
aangeschaft door de afdeling Inkoop volgens het inkoopbeleid. In 2018 is een werkgroep Convenant Medische
Technologie opgezet. De werkgroep Convenant medische technologie (CMT) ontwikkelt het strategisch beleid en
procedures en criteria die binnen Zeeland Care worden toegepast voor kwaliteitsborging van medische technologie.
Uitgangspunt hierbij is de Levenscyclus Medische technologie binnen Zeeland Care.
4.2.4 Informatieveiligheid
Zeelandcare werkt samen met vooraanstaande ICT-partners. Wanneer
het gaat over de informatieveiligheid van de patiëntgegevens
(persoonsgegevens) zijn zij NEN7510, ISO27001 en ISO9001
gecertificeerd waarmee ook de informatieveiligheid wordt getoetst. In
2017 is Veilig Mailen en in 2018 de AVG met o.a. Meldplicht datalekken
binnen Zeelandcare geïmplementeerd.
4.2.5 Externe beoordelingen en audits
Dat Zeeland Care kwalitatief hoogwaardige zorg biedt, wordt
gegarandeerd door externe beoordelingen en audits. Infectiepreventie
wordt getoetst door Tensen & Nolte en ook de toezichthoudend
apotheker Scheldezoom Farmacie stelt jaarlijks een onafhankelijk
rapport op.
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5. Continu verbeteren
Het proces van continue verbetering is de kern van het kwaliteitssysteem van Zeelandcare. Dit proces is gebaseerd
op de Plan, Do, Check, Act (PDCA) cyclus en Inspireren, Mobiliseren, Waarderen, Reflecteren (IMWR) cyclus als
leidraad. Deze cycli bestaan uit vier fasen die op alle verbeteringen binnen Zeelandcare kunnen worden toegepast.
Doel van het doorlopen van deze fasen is een systematische werking van het kwaliteitssysteem. De PDCA doet dit op
een sterk planmatige manier, terwijl de IMWR cyclus meer aandacht heeft voor de mensgerichte aspecten, zoals de
manier van leidinggeven. Jaarlijks stelt Zeelandcare in overeenkomst met het meer-jaren strategisch beleidsplan een
jaarplan op met geplande verbeteringen en ontwikkelingen voor het betreffende jaar op. In dit jaarplan wordt aan de
hand van de directiebeoordeling gereflecteerd op de doelstellingen als opgenomen in het meerjarenbeleid en worden
deze doelstellingen waar nodig bijgesteld of uitgebreid voor het komende jaar. Hiermee wordt gegarandeerd dat de
voortgang en realisatie van doelstellingen jaarlijks wordt bewaakt en geregistreerd, maar ook dat dit gebeurt volgens
een cyclus van continue verbetering.

5.1 Verbeteren door het inventariseren en analyseren van risico’s
Risicomanagement is de kern van een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem. Het inventariseren en
analyseren van risico’s en het vastleggen van maatregelen om de risico’s te beheersen geeft inzicht in risicovolle
processen. Risicomanagement vindt binnen Zeeland Care zowel proactief (vooraf) als retrospectief (achteraf) plaats.
Proactief betekent dat een risico dat mogelijk kan optreden wordt geanalyseerd en eventueel aangepakt voordat het
risico daadwerkelijk tot een incident of ernstige complicatie leidt voor de patiënt. Dit gebeurt middels prospectieve risico
inventarisatie (PRI) en prospectieve risico analyse (PRA). Een retrospectieve risicoanalyse vindt plaats naar aanleiding
van iets dat mis is gegaan. Hierbij gaat het om het leren van fouten en het doorvoeren van maatregelen om soortgelijke
fouten in de toekomst te voorkomen.

5.2 Verbeteren door betrokkenheid van het volledige personeel
Zeeland Care maakt naast het veilig melden van incidenten (VIM) die betrekking hebben op veiligheid van patiënten
en/of personeel ook gebruik van een MANCO-registratie voor het melden van tekortkomingen in materialen en
middelen en Verbetervoorstellen voor het indienen van mogelijkheden tot verbetering. Deze meldingen worden door
de medewerkers geregistreerd en opgevolgd volgens de cyclus van continue verbetering: het nemen van een
verbetermaatregel in samenspraak met betrokken personen, het terugkoppelen van de maatregel naar de melder, het
evalueren van de genomen maatregelen en indien nodig het bijstellen van de genomen maatregel. Op deze manier
leveren zorgprofessionals een directe bijdrage aan het beleid en doelstellingen van de organisatie.

5.3 De ervaring van patiënten telt
Niet enkel medewerkers, maar ook de patiënt zelf dient betrokken te zijn bij het opstellen en evalueren van het beleid.
De patiënt is immers degene die de mate van kwaliteit en veiligheid persoonlijk ervaart en ideeën kan aanleveren voor
het verbeteren hiervan. Om patiënten daadwerkelijk te laten participeren in het VMS hanteert Zeeland Care
verschillende instrumenten zoals: patiënttevredenheid, klachten en suggesties die zowel schriftelijk als digitaal via de
website kenbaar gemaakt kunnen worden.
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6. Medewerkers
Zeeland Care geeft medewerkers een grote eigen verantwoordelijkheid in het vormgeven en inrichten van hun
dagelijkse praktijk. Wij zijn ervan overtuigd dat zij als zorgprofessionals het beste weten hoe de werkvloer moet worden
ingericht. Deze ruimte schept ook verwachtingen: zoals we als organisatie resultaatgerichtheid en ondernemerschap
nastreven, verwachten wij dit ook van onze medewerkers. Ze ontplooien activiteiten en initiatieven om de organisatie
te verbeteren.

6.1 Personeelsomvang
Op 31 december 2018 zijn er 20 (medisch) specialisten gecontracteerd en binnen Zeelandcare werken er 49
personeelsleden in 7 vestigingen (24 fte).

6.2 Specialisten verbonden aan Zeelandcare
De specialisten die binnen Zeelandcare werkzaam zijn, zijn BIG en RGS/RTS geregistreerd.

6.3 Scholingsbeleid
Op bestuursniveau is in 2018 een scholingsbeleid opgesteld waarin wordt beschreven hoe Zeeland Care een
kwaliteitsimpuls wil geven aan het personeel, welke scholingsmogelijkheden er door de organisatie worden geboden
en hoe de aanvraag van scholingsactiviteiten plaatsvindt. Hierbij is aansluitend op de cao-ziekenhuizen onderscheid
gemaakt in faciliteiten voor individuele functiegerichte scholing en faciliteiten voor individuele employabilitygerichte
scholing (persoonlijke toekomstige ontwikkeling) en scholing die bijdraagt aan van-werk-naar-werk-trajecten.
Organisatie breed wordt het jaarlijkse budget voor bovenvermelde categorieën vastgesteld.
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7. Samenwerking
Zeeland Care werkt met verschillende partners samen en streeft daarmee naar een meer patiëntgerichte benadering
in de zorg.

7.1 Samenwerking met ziekenhuizen en regionale zorgaanbieders
Het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis en het Amphia Ziekenhuis bieden achterwacht bij eventuele complicaties.
ZorgSaam
Zeeland Care huurt operatiefaciliteiten van ZorgSaam voor plastisch chirurgische ingrepen die niet bij Zeeland Care
kunnen plaatsvinden. Dit betreffen ingrepen bij patiënten met een te hoge zorgzwaarte (ASA-klasse 3 of 4) en ingrepen
waarbij liposuctie plaatsvindt. Zeeland Care blijft hierbij hoofdbehandelaar en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van
de geleverde zorg.
Buurtzorgpension
Patiënten die voor een dagbehandeling of klinische opname naar de Victoria Kliniek in Zierikzee komen, verblijven in
de prettige kamers met voldoende privacy van Buurtzorgpension Nederland. Deze kamers zijn gelegen op de
verdieping boven de Victoria Kliniek, waar 24 uur per dag verpleging aanwezig is. De gedeelde zorgverlening is
vastgelegd in een overeenkomst. Door de samenwerking met het Buurtzorgpension, wordt de afdeling dagbehandeling
in het ADRZ ontlast.
Huidtherapie
Dienstverleningsovereenkomst met MediSkinCare voor het verrichten van laser- en huid therapeutische
werkzaamheden. Mariette Annema en haar team zijn, dankzij hun werk in veel verschillende grote ziekenhuizen en
praktijken door heel Nederland, zeer ervaren. Bovendien is het complete team HBO gediplomeerd, kwaliteit
geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en lid van de Nederlandse Vereniging Huidtherapeuten.
Tandgaaf
Dienstverleningsovereenkomst met Tandgaaf voor het leveren van zorg door Kaakchirurgie Zeeland aan de ZeeuwsVlaamse patiënt in mondzorgcentrum De Beet (Terneuzen).

7.2 Samenwerking met de eerste lijn
Verwijzers uit de eerste lijn, zoals huisartsen en tandartsen, zijn vaak het eerste aanspreekpunt van een patiënt die
zorg nodig heeft. Zij fungeren als poortwachter en patiënten volgen vaak het advies van de verwijzer bij keuze voor
een zorginstelling. Zeeland Care ziet een goede samenwerking met verwijzers als essentieel onderdeel van haar
bedrijfsvoering. Dit betekent dat wij ernaar streven hen zo goed mogelijk van dienst te zijn door een open en heldere
communicatie en een zorgvraag gerichte productie en ontwikkeling. Communicatie vindt plaats middels Zorgmail en
vanuit Zeeland Care worden bijeenkomsten (vb. verwijzers avonden) georganiseerd.

7.3 Samenwerking met brancheorganisaties
Zeeland Care is aangesloten bij Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) om hoog kwalitatieve en veilige zorg te
garanderen. Naast de jaarlijkse toetsing of Zeelandcare voldoet wordt aan de toetsingscriteria die door het ZKNKeurmerk worden gesteld, is Zeeland Care aangesloten bij de geschillencommissie van ZKN voor een onafhankelijke
afhandeling bij geschillen en wordt deelgenomen aan initiatieven met ZKN en andere zelfstandige klinieken om samen
de zorg te verbeteren.

7.4 Samenwerking met zorgverzekeraars
Op het gebied van mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA) heeft Zeeland Care contracten met alle
zorgverzekeraars. Voor de plastische chirurgie had Zeeland Care in 2018 een contract met zorgverzekeraars die vallen
onder de koepelconcerns CZ, Multizorg VRZ en DSW.
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8. Financiële resultaten
8.1 Inleiding
Het jaar van 2018 stond voor Zeeland Care in het licht van verdere doorvoering van reorganisatie, en het
implementeren van de nieuwe strategie, waarbij afscheid is genomen van het specialisme plastische chirurgie. De
overgebleven kernactiviteit MKA chirurgie is de basis tot een toekomstige solide inkomstenbron en patiënt vriendelijke
gerichte zorgorganisatie. Voor de kernactiviteiten heeft Zeeland Care B.V. opnieuw contractuele afspraken met de
zorgverleners en zorgverzekeraars gemaakt om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten.
Om de nieuwe Zeeland Care visie en strategie ten uitvoer te laten brengen is geïnvesteerd in nieuwe automatisering.
De implementatie is in 2018 voltooid.
8.1.1 Zorgverzekeraars
In 2018 zijn alle contractonderhandelingen voor het jaar 2019 voorbereid, gereed en ingediend bij de
zorginkoopcombinaties CZ, Zilveren Kruis, VGZ, Menzis, VRZ Zorginkoop, DSW en Caresq.
Voor 2019 is contractueel €6,15 miljoen vastgelegd.
8.1.2 Het beter beheersen van de bedrijfsprocessen
In 2018 heeft de focus binnen de bedrijfsvoering gelegen op het ontwikkelen, implementeren en borgen van de
richtlijnen voor de bedrijfsvoering en processen op directie- en managementniveau. Zeeland Care heeft als organisatie
het afgelopen jaar specifiek aandacht besteed aan haar administratieve organisatie tezamen met de implementatie
van Afas Profit en HiX om deze processen te borgen en slimme informatie voorhanden krijgt om continue verbeteringen
inzichtelijk te krijgen. Alle organisatorische processen zijn kritisch in kaart gebracht en geanalyseerd, waarna zij
vertaald zijn naar protocollen en procedures om borging en controle van deze bedrijfsprocessen te verzekeren.
Voorbeelden hiervan zijn: zorginkoop, managementrapportages, kwartaalrapportages, rapportage specialisten,
jaarrekening, meerjarenbegroting, liquiditeits- en treasury beleid, AO en IC, financiële administratie, urenregistraties,
salarisadministratie, inkoopadministratie en het contractbeheer. Implementatie, zorgdragen voor naleving, beoordelen
van de resultaten en borging van de processen of het nemen van corrigerende maatregelen zijn speerpunten binnen
het gehele team van Zeeland Care.
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8.2 Financieel Resultaten
8.2.1 Kaakchirurgie Zeeland
De netto-omzet van Kaakchirurgie Zeeland is nagenoeg gelijk met €4.229.000. Het resultaat boekjaar 2018 daalt ten
opzichte van 2017 van € 62.000 euro naar € 28.000 positief.
Resultatenrekening Kaakchirurgie Zeeland 2018

Categorie

31 december 2018 (€)

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties

4.229.112

Overige bedrijfsopbrengsten

-

Som der bedrijfsopbrengsten

4.229.112

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten
Overige bedrijfskosten

764.678
139.955
1.509.996
1.710.682

Som der bedrijfslasten

4.125.311

BEDRIJFSRESULTAAT

103.801

Financiële baten en lasten

71.877

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING
Vennootschapsbelasting

31.924
-3.603

RESULTAAT BOEKJAAR
EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES (EBIT)
Financiele baten en lasten
RESULTAAT NA FINANCIERINGSLASTEN
Afschrijving op vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
CASHFLOW
Bancaire aflossingen
CASHFLOW RUIMTE

28.321
103.801
71.877
31.924
139.955
171.879

EBITDA

243.756

171.879
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Balans Kaakchirurgie Zeeland per 31-12- 2018

ACTIVA

31 december 2018 (€)

VASTE ACTIVA:
Immateriele vaste activa
Materiele vaste activa

34.137
560.795

TOTAAL VASTE ACTIVA

594.932

VLOTTENDE ACTIVA:
Voorraden
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
TOTAAL VLOTTENDE ACITVA

72.974
518.783
106.066
697.823

TOTAAL ACTIVA
PASSIVA

1.292.755
31 december 2018 (€)

EIGEN VERMOGEN:
Geplaatst aandelenkapitaal
Niet-collectief gefinancierd vermogen
TOTAAL GROEPSVERMOGEN

2
446.277
446.279

Overige voorzieningen

1.000

Bancaire financiering
Lening aandeelhouders
TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN

295.565
230.000
525.565

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN

319.910

TOTAAL PASSIVA

1.292.754
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8.2.2 Kaakchirurgie West-Brabant
De netto-omzet van Kaakchirurgie West-Brabant in is 2018 6,6% gegroeid tot € 1.950.000.
Deze groei, minder inleen van derden en lagere rentelasten leiden tot een positief resultaat van € 24.278.
Resultatenrekening Kaakchirurgie West-Brabant 2018

Categorie

31 december 2018 (€)

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties

1.950.487

Som der bedrijfsopbrengsten

1.950.487

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten
Overige bedrijfskosten
Som der bedrijfslasten

287.768
50.613
627.900
888.605
1.854.886

BEDRIJFSRESULTAAT

95.601

Financiële baten en lasten

69.261

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING
Vennootschapsbelasting

26.340
-2.062

RESULTAAT BOEKJAAR
EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES (EBIT)
Financiele baten en lasten
RESULTAAT NA FINANCIERINGSLASTEN
Afschrijving op vaste activa
Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
CASHFLOW
Bancaire aflossingen
CASHFLOW RUIMTE

24.278
95.601
69.261
26.340
50.613
76.953
14.640
62.313

EBITDA

146.214
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Balans Kaakchirurgie West-Brabant per 31-12- 2018

ACTIVA

31 december 2018 (€)

VASTE ACTIVA:
Immateriele vaste activa
Materiele vaste activa

19.860
401.615

TOTAAL VASTE ACTIVA

421.475

VLOTTENDE ACTIVA:
Voorraden
Onderhanden werk
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
TOTAAL VLOTTENDE ACITVA

43.102
71.591
216
114.909

TOTAAL ACTIVA

536.384

PASSIVA

31 december 2018 (€)

EIGEN VERMOGEN:
Geplaatst aandelenkapitaal
Niet-collectief gefinancierd vermogen
TOTAAL GROEPSVERMOGEN

2
-44.288
-44.286

Overige voorzieningen

-

Bancaire financiering
Lening aandeelhouders
TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN

92.820
265.000
357.820

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN

222.849

TOTAAL PASSIVA

536.383
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8.3 Financiële Analyse en Ratio’s
8.3.1 Continuïteit
Door herstructurering en het aanbrengen van de focus op de MKA chirurgie is de bedrijfscontinuïteit verder
gewaarborgd voor de toekomst. De immateriële activa die niet dienstbaar zijn aan de MKA chirurgie zijn door middel
van desinvestering van de balans afgehaald. Dit leidt tot lagere afschrijvingen in de komende boekjaren.
De MKA-chirurgie activiteiten van Zeeland Care B.V. voegen waarde toe aan de medisch specialistische zorg in
Zeeland en West-Brabant; de financiering door de huisbankier en de aandeelhouders (achtergesteld) worden
voortgezet. Daarnaast is er liquiditeitssteun uitgesproken door de aandeelhouder; De directie van Zeeland Care is van
mening dat er voldoende mogelijkheden zijn om de onderneming voort te zetten. De jaarrekening 2018 is opgesteld
op basis van deze continuïteitsveronderstelling.
8.3.2 Omzet
In 2018 is de omzet van Zeeland Care gemuteerd van € 7.675.000 in 2017 naar € 7.067.000 in 2018. Deze mutatie
wordt veroorzaakt door de gemiste omzet van de plastische chirurgie en de gestegen omzet van de MKA chirurgie.

Omzet kaakchirurgie
Omzet plastisch chirurgie
Omzet dialyse
Omzet victoria kliniek
Totaal

2017

2018

€ 6.247.000
€ 737.000
€ 368.000
€ 323.000
€ 7.675.000

€ 6.450.000
€ 617.000
€
0
€
0
€ 7.067.000

Δ
+3%
-/- 16%

8.3.3 Kosten
In 2018 zijn er eenmalige kosten gemaakt in verband met de ontvlechting van het specialisme plastische chirurgie en
de verkenningen van verdere samenwerkingsverbanden. Bij verdere groei van het specialisme MKA-chirurgie zullen
door schaalvergroting directe voordelen worden behaald.
8.3.4 Uitdagingen
1.Verdere omzetgroei door uitbreiding van het specialisme MKA chirurgie buiten de bestaande regio, zodat
schaalvergroting wordt bereikt.
2.Intelligente managementinformatievoorziening voor het doelmatiger sturing op kosten en opbrengsten.
8.3.5 Analyse ratio’s
Gepresenteerd op de volgende pagina’s.

22

Kaakchirurgie West-Brabant

Solvabiliteit

Solvabiliteit
Eigen vermogen + Lening Aandeelhouders
Totaal vermogen
/

2018
220.714
536.383
41%

RTV

Rentabiliteit
Nettowinst + rente + belastingen
Gemiddeld Totaal Vermogen
/

2018
95.601
662.230
14%

REV

Rentabiliteit
Nettowinst
Gemiddeld eigen vermogen + lening aandeelhouders
/

2018
24.278
208.576
12%

CR

Current ratio
Vlottende activa
Kortlopende schulden
/

2018
114.909
222.849
52%

QR

Quick ratio
Vlottende activa - voorraden
Kortlopende schulden
/

2018
71.807
222.849
32%

WK

Werkkapitaal
Vlottende activa
Kortlopende schulden
-

2018
114.909
222.849
-107.940
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Kaakchirurgie Zeeland

Solvabiliteit

Solvabiliteit
Eigen vermogen + Lening Aandeelhouders
Totaal vermogen
/

2018
676.279
1.292.754
52%

RTV

Rentabiliteit
Nettowinst + rente + belastingen
Gemiddeld Totaal Vermogen
/

2018
103.801
1.441.365
7%

REV

Rentabiliteit
Nettowinst
Gemiddeld eigen vermogen + lening aandeelhouders
/

2018
28.321
662.119
4%

CR

Current ratio
Vlottende activa
Kortlopende schulden
/

2018
697.823
319.910
218%

QR

Quick ratio
Vlottende activa - voorraden
Kortlopende schulden
/

2018
624.849
319.910
195%

WK

Werkkapitaal
Vlottende activa
Kortlopende schulden
-

2018
697.823
319.910
377.913
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8.3.6 Conclusie
Het financieel jaar 2018 resulteert in een negatief bedrijfsresultaatsontwikkeling als gevolg van de ontvlechting van
plastische chirurgie. Er is naast alle afwikkelingen van de financiële activa en passiva een eenmalige bijzondere last
geboekt van € 73.000. Het bedrijfsresultaat na belasting is € 449.625 negatief. Dit resultaat is gemuteerd met het
eigen vermogen. In de bijlage is de consolidatie inclusief plastische chirurgie met de moedermaatschappij Zeeland
Care opgenomen.

8.4 Toekomst
De directie ziet 2019 vol vertrouwen tegemoet; er zal een verdere stabilisering van de bedrijfsactiviteiten en processen
plaatsvinden. Met het vertrouwen van de aandeelhouder en stakeholders kan er verder gewerkt worden aan de
positionering van het bedrijf en het verder ontwikkelen van potentiele samenwerkingsverbanden.
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9. Besturingsmodel
Zeeland Care hanteert de Zorgbrede Governance-code van de Brancheorganisaties Zorg (BoZ). In deze code zijn de
beginselen van goed en transparant bestuur vastgelegd voor de diverse zorginstellingen. Zeeland Care past de
Zorgbrede Governance-code toe en beschikt over een Regelement betrekking hebbend op de Raad van
Commissarissen (de ‘Raad’) als bedoeld in hoofdstuk VI, artikel 18 t/m 21 van de Statuten Zeeland Care B.V. Het
Bestuur en de Raad zijn samen verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en de
naleving van de Corporate Governancecode.

9.1 Directie Zeeland Care (het Bestuur)















De dagelijkse leiding van de organisatie en het uitvoeren van alle aan deze functie verbonden taken.
Het zorg dragen voor realisering van de doelstellingen van Zeeland Care en dochterondernemingen, zoals
beschreven in de statuten.
Het zorg dragen voor de kwaliteit en veiligheid van de door Zeeland Care en haar dochterondernemingen te
verlenen zorg.
Het opstellen van een meerjarenplan.
Het vaststellen van de op het meerjarenplan betrekking hebbende begroting.
Het jaarlijks, op grond van het meerjarenplan, vaststellen van een taakstellend jaarplan en een daarbij behorende
begroting en budget.
Het opstellen van een eindverslag aan het eind van ieder kwartaal betreffende het jaarplan, begroting en budget
alsmede de liquiditeiten, waarbij de resultaten in relatie worden gebracht met de gestelde doelen respectievelijk
taakstellingen. Binnen twee maanden na afloop van het kwartaal wordt hierover aan de Raad van Commissarissen
gerapporteerd.
Het opstellen van het jaarverslag inclusief het zorgdragen voor de toelichting aan het Bestuur en de Raad van
Commissarissen door de externe accountant.
Het contracteren van voldoende gekwalificeerd personeel.
Het zorg dragen voor en onderhouden van externe contacten van Zeelandcare.
Het opstellen van een communicatiebeleid en het verrichten van activiteiten op dit terrein.
Het opstellen van ondersteunende systemen, regels en procedures, en in het kader daarvan zorg dragen voor
een goede overleg- en communicatiestructuur.
Het zorgdragen voor een prettige en veilige werkomgeving

Taak, samenstelling en portefeuilleverdeling
Het Bestuur bestaat uit een algemeen directeur, de heer C.F.H. Versluijs en een medisch directeur, de heer dr. R.H.K.
Batenburg. Hoewel een onderlinge taakverdeling tussen de bestuurders is afgesproken, is er geen sprake van
exclusieve bevoegdheden. De leden van het Bestuur zijn ten aanzien van de toebedeelde taken verplicht elkaar te
consulteren of een Bestuursvergadering te beleggen. De leden van het Bestuur worden in navolging van de Statuten
benoemd en ontslagen door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Werkwijze
Het Bestuur neemt besluiten in een Bestuursvergadering, waar alle bestuurders aanwezig zijn. In beginsel is de
meerderheid van stemmen van alle bestuurders voor een besluit van het Bestuur vereist. Het Bestuur voert periodiek
overleg met de Raad van Commissarissen over de stand van zaken en bedrijfsvoering van Zeeland Care.

Overleg met de medische staf
Het Bestuur vergadert één maal per zes weken met een afvaardiging van de maatschappen. In dit overleg worden
strategische onderwerpen, kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de patiëntenzorg en personele zaken besproken.

Overleg met de accountant
Het Bestuur en de Raad vergaderen tweemaal per jaar met de externe accountant: aan het einde van het jaar rondom
het uitbrengen van de managementletter en in het voorjaar rond het vaststellen van de jaarrekening.

Onafhankelijkheid en nevenfuncties
Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de Vennootschap en Bestuur wordt vermeden. Indien en zodra
één der bestuurders van de Raad meent dat er sprake is van potentieel tegenstrijdige belangen dan wel dat zich een
dergelijke situatie voordoet in verband met een te behandelen of in de toekomst mogelijk te behandelen vraagstuk,
maakt de betreffende bestuurder hiervan melding bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen en bij de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is steeds bevoegd om
bij tegenstrijdige belangen een of meer personen aan te wijzen, die de vennootschap dan vertegenwoordigt.
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Bestuurslid
dr. R.H.K. Batenburg
dhr. C.F.H. Versluijs

Nevenfunctie
MKA-chirurg, bestuurder Patris B.V.
Bestuurder The Caretheker B.V.

9.2 Raad van Commissarissen (de Raad)
De Raad heeft tot taak het toezicht houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de
vennootschap en haar dochterondernemingen. De Raad staat het Bestuur, gevraagd en ongevraagd, met advies
terzijde. Het toezicht van de Raad op het Bestuur omvat tenminste het toezicht op:
 De realisatie van de doelstellingen van de vennootschap
 De strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten
 De opzet en de werking van interne risicobeheersing- en controlesystemen
 Het financiële verslaggevingsproces
 De naleving van de wet- en regelgeving
 De verhouding met de aandeelhouders
 De voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen

Taak en reglement
1.De Raad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van
zaken in de vennootschap en haar dochterondernemingen. De Raad staat het Bestuur, gevraagd en
ongevraagd met advies terzijde. Hij richt zich, conform de wet, bij de vervulling van zijn taak naar het belang
van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, en de daarbij betrokken belanghebbenden.
De Raad behartigt al dan niet op verzoek van het Bestuur de belangen van de vennootschap bij
(potentiële) relaties van de Vennootschap;
2.De Raad is samen met het Bestuur verantwoordelijk voor de Corporate Governance structuur van de
vennootschap en de naleving van de Corporate Governancecode.
3. Zij leggen hierover verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
4. De Raad verschaft aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle verlangde informatie, tenzij een
zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de Raad op een zwaarwichtig
belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht;
5. De Raad doet na advies door het Bestuur aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een voordracht
tot de benoeming van de externe accountant;
6. Het toezicht van de Raad op het Bestuur omvat ten minste het toezicht op:
7. De realisatie van de doelstellingen van de vennootschap;
• De strategie en de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
• De opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesysteem;
• Het financiële verslaggevingsproces;
• De naleving van de wet- en regelgeving;
• De verhouding met de aandeelhouders;
• De voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
8. De Raad van Commissarissen dient diverse besluiten van het Bestuur goed te keuren. Daaronder onder meer het
vaststellen van meerjarenbeleidsplannen en de jaarlijkse begroting, alsmede het aangaan of verbreken van een
duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of vennootschap.

Profiel en samenstelling
Het aantal commissarissen wordt bepaald door de aandeelhouders, maar bestaat uit minimaal drie personen.
Momenteel is dat ook het aantal commissarissen. In de statuten is een uitgebreide beschrijving opgenomen van de
eventuele benoeming van nieuwe commissarissen. Zo is daar ook een beschrijving opgenomen omtrent de benoeming
van een commissaris op bindende voordracht van de cliëntenraad, overeenkomstig de Wet medezeggenschap
cliënten zorginstellingen. Momenteel is daar nog geen invulling aan gegeven. De Raad heeft van zichzelf een profiel
opgesteld, ten behoeve van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Bij het opstellen van het profiel van de
Raad van Commissarissen heeft als belangrijke ontwikkeling gespeeld dat de rol en positie van een commissaris in
de zorg de afgelopen jaren aanzienlijk is veranderd.
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Lid
prof. dr. P.A.M. Vierhout
M.A. Bierens
ir. M. Buis

Benoeming
13-12-2011
13-12-2011
13-12-2011

Benoemingstermijn
4 jaar
4 jaar
4 jaar

Einde termijn
13-12-2019
13-12-2019
13-12-2019

De Raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van het Bestuur en welk deelbelang dan ook
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. In het verslag verklaart de Raad de onafhankelijkheid van de individuele
commissarissen en de Raad als college te bewaken. De Raad neemt in zijn verslag een verklaring op omtrent deze
onafhankelijkheid.
Elke vorm van schijn van belangenverstrengeling tussen vennootschap en commissarissen wordt vermeden. Indien
en zodra één der leden van de Raad meent dat er sprake is van potentieel tegenstrijdige belangen dan wel dat zich
een dergelijke situatie voordoet in verband met een te behandelen of in de toekomst mogelijk te behandelen vraagstuk,
maakt het betreffende lid van de Raad hiervan melding bij de voorzitter en onthoudt zich voor het overige van
meningsvorming en besluitvorming binnen de Raad dit onderwerp betreffende.
Lid
prof. dr. P.A.M. Vierhout

M.A. Bierens

ir. M. Buis

Functie
Voorzitter Raad van Commissarissen Instituut voor Hyperbare Geneeskunde
Voorzitter Nederlandse Vereniging voor Hyperbare Geneeskunde
Lid Adviesgroep Twijnstra
Bestuurslid Focus2: professionele oogheelkundige hulp voor landen in
ontwikkeling
Voorzitter Stichting tot Behoud van de molen te Kloetinge
Voorzitter van Stichting Natuur- en Milieueducatie Schouwen-Duiveland
Voorzitter Raad van Commissarissen Tractaatweg B.V.

Verslag Raad van Commissarissen
Het jaar 2018 heeft zich gekenmerkt door de volledige verzelfstandiging met ontvlechting van het ADRZ.
Zeelandcare zal zelfstandig verder gaan op het gebied van kaakchirurgie met mogelijkheden voor het ontwikkelen van
nieuwe zorginitiatieven. Deze ontwikkeling heeft veel tijd gevraagd van de RvC door intensief overleg met RvB en de
aandeelhouder.
De samenwerking van de RvC met de directie van Zeelandcare is uitstekend. Wederzijds is er een open structuur en
zijn er korte lijnen met snelle reacties. Evaluatie omtrent het functioneren van de leden Raad van Commissarissen
onderling en directie vindt jaarlijks plaats. Tijdens de laatste evaluatie tussen de leden RvC en directie is wederzijds
waardering uitgesproken.





De Governance Code is van toepassing en wordt regelmatig getoetst;
Veel aandacht wordt besteed aan patiëntvriendelijkheid, kwaliteit en veiligheid. Van deze onderwerpen wordt
tijdens de RvC - directie vergaderingen door de directie uitgebreid rekenschap gegeven.
RvC heeft minimaal 4 maal vergaderd in 2018.
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10. Blik vooruit: 2019-2020
De Zeeland Care groep gaat zich focussen op samenwerkingsverbanden van MKA praktijken en individuele MKA
chirurgen om landelijk uit te groeien met het specialisme MKA Chirurgie. Dit door onder andere door overnames van
praktijken die de visie delen dat MKA chirurgie in de nabije toekomst niet meer ten volle in het ziekenhuis zal
plaatsvinden. In dit samenwerkingsverband wil de Zeeland Care de rol op zich nemen als facilitaire onderneming.
Door samenwerking met landelijk opererende bedrijven (zoals o.a. AFAS, Chipsoft, CSA services, Promeetec, ICTZ,
SB effect) is de organisatie voorbereid op forse uitbreiding. In april 2019 is de kwaliteitscertificering gerealiseerd voor
alle locaties.
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Normkader
De Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZ) verplicht zorginstellingen hun eigen kwaliteit te bewaken, beheersen en te
verbeteren. De wet stelt vier kwaliteitseisen waaraan een instelling moet voldoen: het leveren van verantwoorde zorg,
een op kwaliteit gericht beleid, het opzetten van een kwaliteitssysteem en het maken van een jaarverslag. Zelfstandige
Klinieken Nederland (ZKN) heeft op deze wetgeving aanvullende toetsingscriteria opgesteld waaraan een kliniek met
het ZKN-Keurmerk moet voldoen. Daarnaast dient te worden voldaan aan de richtlijnen en normen van de
toonaangevende beroepsgroepen die vertegenwoordigd zijn in de organisatie.
Onderstaande wetten, richtlijnen, normen en toetsingskaders hanteren wij in ons kwaliteitssysteem
•
Kwaliteitswet Zorginstellingen (KWZ)
•
Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi)
•
Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO)
•
Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (WKKGZ)
•
Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG)
•
Wet op de Medische Hulpmiddelen
•
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
•
NZa Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823a
•
Kernenergiewet en stralingsbescherming (Autoriteit NVS)
•
Geneesmiddelenwet
•
Besluit medische hulpmiddelen (BMH)
•
Besluit gesteriliseerde hulpmiddelen in ziekenhuizen
•
Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis
•
Kwaliteitsborging van Instrumenten en Apparatuur gebruikt bij Minimaal Invasieve Chirurgie
•
Richtlijnen Werkgroep Infectie Preventie (WIP)
•
Toetsingskader Sedatie en/of analgesie buiten de operatiekamer
•
NVA Standpunt Electieve ingrepen in kleine klinieken
•
Handreiking Verantwoordelijkheidstoedeling bij samenwerking in de zorg
•
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
•
Norm voor informatiebeveiliging (NEN7510)
•
Toetsingscriteria ZKN Keurmerk en veiligheidseisen
•
Toezichtkader Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid
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Bijlage Geconsolideerde jaarrekening
Geconsolideerde resultatenrekening

Categorie

31 december 2018 (€)

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

7.066.973
68.327
70.413

Som der bedrijfsopbrengsten

7.205.714

BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Bijzondere lasten/baten
Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten
Overige bedrijfskosten

1.862.117
447.920
73.822
2.271.859
2.747.036

Som der bedrijfslasten

7.402.754

BEDRIJFSRESULTAAT

-197.040

Financiële baten en lasten

229.928

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING VOOR BELASTING
Vennootschapsbelasting
Aandeel derden

-426.968
-5.665
-16.992

RESULTAAT BOEKJAAR
EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAXES (EBIT)
Financiele baten en lasten
RESULTAAT NA FINANCIERINGSLASTEN

-449.625
-197.040
229.928
-426.968

EBITDA

324.702
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Geconsolideerde balans

ACTIVA

31 december 2018 (€)

VASTE ACTIVA:
Immateriele vaste activa
Materiele vaste activa
Financiele vaste activa
TOTAAL VASTE ACTIVA

264.993
1.528.934
1.793.927

VLOTTENDE ACTIVA:
Voorraden
Onderhanden werk
Debiteuren en overige vorderingen
Liquide middelen
TOTAAL VLOTTENDE ACITVA

133.046
71.304
805.160
11.539
1.021.049

TOTAAL ACTIVA

2.814.976

PASSIVA

31 december 2018 (€)

EIGEN VERMOGEN:
Geplaatst aandelenkapitaal
Niet-collectief gefinancierd vermogen
TOTAAL GROEPSVERMOGEN

18.002
-1.293.049
-1.275.047

Aandeel derden

267.723

Overige voorzieningen

2.000

Bancaire financiering
Lening aandeelhouders
TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN

1.253.143
770.000
2.023.143

TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN

1.797.157

TOTAAL PASSIVA

2.814.976
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Geconsolideerde kengetallen

Solvabiliteit

Solvabiliteit
Eigen vermogen + Lening Aandeelhouders
Totaal vermogen
/

2018
-505.047
2.814.976
-18%

RTV

Rentabiliteit
Nettowinst + rente + belastingen
Gemiddeld Totaal Vermogen
/

2018
-214.032
3.674.540
-6%

REV

Rentabiliteit
Nettowinst
Gemiddeld eigen vermogen + lening aandeelhouders
/

CR

Current ratio
Vlottende activa
Kortlopende schulden
/

2018
1.021.049
1.797.157
57%

QR

Quick ratio
Vlottende activa - voorraden
Kortlopende schulden
/

2018
888.003
1.797.157
49%

WK

Werkkapitaal
Vlottende activa
Kortlopende schulden
-

2018
1.021.049
1.797.157
-776.108
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2018
-449.625
-280.235
160%

