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1. Inleiding: 
 
In 2016 wordt de Koepel Kwaliteit Huisartsenzorg Zeeland door fusie een werkmaatschappij 
onder de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie (ZHCo). Vanaf 2017 is het jaarverslag van de Koepel 
onderdeel van het jaarverslag ZHCo. Voor het functioneren van deze werkmaatschappij 
“Kwaliteit en Scholing” en het bestuur (vanaf 2016 qualitate qua: Commissie Scholing) zal 
nagenoeg niets veranderen.  
Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van de scholingsportal www.koepelzeeland.nl.  
Er wordt meer afstemming gezocht met de Stichting Deskundigheidsbevordering Praktijkassis-
tenten Zeeland (DPZ). Er werd gezocht naar een Zeeuwse PAM; deze is gevonden en per 1 
januari 2017 is John Schmeitz als PAM aangetreden. De Koepel is de stichting KOEL dankbaar 
voor alle jaren waarin KOEL haar PAM ook voor Zeeland ter beschikking stelde. De Koepel 
hoopt op voortzetting van een goede verstandhouding met stichting KOEL.  
Afronding van 2016 betekende voor de Koepel het 1e lustrum, waarvan we terugblikkend kun-
nen zeggen dat het 5 succesvolle jaren waren, groeiend naar een steviger en steeds beter 
gecoördineerd huisarts-gerelateerd (na)scholingsaanbod in de regio dat op ruime belangstelling 
kan rekenen.  
 
Het bestuur: 
Het bestuur van de Koepel bestaat in 2016 uit de volgende leden: 
- voorzitter: Jacqueline Roebroeck, afgevaardigde vanuit de WDH Walcheren; 
- secretaris: Johan Eckhardt, interim-afgevaardigde vanuit de WDH De Bevelanden (tot 1 mei);  
- secretaris: Cas Mak, afgevaardigde vanuit de WDH De Bevelanden (vanaf 1 mei);  
- penningmeester: Jeroen Bosman, afgevaardigde vanuit de WDH Zeeuws-Vlaanderen; 
- algemeen bestuurslid: Arie Speelman, afgevaardigde vanuit de WDH Schouwen-Duiveland; 
- algemeen bestuurslid: Reinier van der Valk, afgevaardigde vanuit de LHV Kring Zeeland. 
Het bestuur kwam in 2016 4x bijeen. De verslaglegging van de bestuursvergaderingen is ter 
inzage opvraagbaar bij het secretariaat. 
 
Ondersteuning: 
De ondersteuning in 2016 bestond uit:  
Secretarieel: Andrea van Wingen (boven de Westerschelde), Lenie Belfroid (Zeeuws-Vlaan-
deren) en Francy Goedhart (boven de Westerschelde, vanaf 1 november). 
Coördinerend: Jerney Havermans, scholingscoördinator ZHCo. 
Financieel: Jaco van Poortvliet, financieel administrateur ZHCo.  
Dank aan jullie allen! 
 

Instellingsaccreditatie: 
De Koepel heeft via het ABC1 een instellingsaccreditatie (IA-06) waardoor zij accreditatiepunten 
kan toekennen aan nascholingsbijeenkomsten die door één van de vier WDH werkgroepen 
georganiseerd worden.  
De accreditering voor toetsgroepen valt buiten de instellingsaccreditatie van de Koepel.  
Voor accreditering van ander (niet-WDH) nascholingsaanbod zijn richtlijnen opgesteld. Deze 
kunt u op onze portal www.koepelzeeland.nl terugvinden.  
In 2016 zijn stappen gezet om ook de instellingsaccreditatie voor doktersassistenten en 
POH’ers binnen te halen. In 2017 zal dit geëffectueerd worden.  
 
CRKBO-certificering: 
De Koepel staat geregistreerd in het CRKBO (terug te vinden op www.crkbo.nl, tab ”register”, 
zoek op naam Koepel). In mei 2016 vond opnieuw een audit plaats die de Koepel probleemloos 
doorstond.  
 
Scholing 2016: 
WDH-contributie betalende huisartsen kunnen in 2016 wederom deelnemen aan alle door de 
vier Zeeuwse WDH’en geboden nascholing. De afstemming tussen de diverse scholingskalen-
ders loopt steeds beter zowel agenda-technisch als ook inhoudelijk. 

http://www.koepelzeeland.nl/
http://www.koepelzeeland.nl/
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Sommige scholingen worden gezamenlijk opgepakt en aangeboden. De nieuwe scholingsportal 
wordt als overzichtelijk ervaren. 
 
Totaal overzicht: 
Het totale aanbod WDH nascholing verzorgd door de Koepel was in 2016 92 uur. Het aanbod 
scholing doktersassistenten was 8 uur plus basis- en herhalingscursus reanimatie. POH-
nascholing liep in 2016 nog via de zorggroepen.  
 
De opfriscursus EKC’ers vond plaats op 30 maart 2016. Daar kwamen voor het eerst de thema-
kaarten aan bod waarvan EKC’ers en toetsgroepen gebruik kunnen maken om zinvolle invulling 
aan toetsgroep-bijeenkomsten te geven. In plaats van FTO kan er nu ook voor andere onder-
werpen gekozen worden. Het betreffen thema’s die het onderwerp geschikter maken voor een 
kleinere groep dan voor een WDH-avond, bijvoorbeeld onderwerpen waarbij spiegelinformatie 
en/of casuïstiekbespreking/bedsite-teaching een rol speelt. Van enkele themakaarten werd in 
2016 al enthousiast gebruik gemaakt.  
 
Vooruitblik: 
In 2017 hopen wij instellingsaccreditatie voor doktersassistenten en POH’ers binnen te halen. 
De stichting DPZ kan als nascholingspoot voor doktersassistenten op eenzelfde manier ingebed 
worden als de WDH’en, met behoud van eigen regie. Binnen de groeiende groep hidha’s (huis-
arts in dienst van huisarts) en vaste waarnemers bestaat zeker belangstelling om mee te doen 
aan organisatie van nascholingsactiviteiten. De Koepel zal hen daartoe toenemend trachten te 
motiveren. Er zal een juiste afstemming gezocht moeten worden met specialisten uit ‘eigen’ 
ziekenhuizen die enthousiast zijn om nascholing voor huisartsen neer te zetten. Ook zal 
afstemming met PeriScaldes gezocht moeten worden voor een juiste balans tussen scholings-
agenda van ‘verplichte’ nascholing en WDH-scholing.  
MCC (Medisch Coördinatie Centrum): zodra er zorgpadafspraken gemaakt worden over een 
onderwerp dat zowel 1e als 2e lijn raakt, zullen deze afspraken naar de huisartsen gecommuni-
ceerd moeten worden. Hierin heeft de Koepel een taak. 
 
Dit alles onder het motto: regionale nascholing voor regionale kwaliteit! 
 
 

 
Heinkenszand, april 2017  
Jacqueline Roebroeck, voorzitter 
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2. WDH De Bevelanden: 
 

 
Voorwoord:  
In 2016 heeft de WDH maandelijks nascholingsavonden georganiseerd in Goes. Met de Zorg-
groep zijn 2 avonden georganiseerd en er werd weer een BHV-cursus Brand en Ontruiming 
georganiseerd.  
 
Leden werkgroep:  
Elke hagro is vertegenwoordigd in de WDH. De volgende huisartsen nemen deel:  
-  Johan Binnekamp, huisarts te Wolphaartsdijk  
 EKC  
-  Johan Eckhardt, huisarts te Wemeldinge 
 EKC, voorzitter 
-  Rianne Eversdijk-van Veelen, huisarts te Nieuwdorp 
   EKC 
-  Cas Mak, huisarts te Yerseke 
   EKC  
-  Mariska de Pagter, huisarts te Kamperland  
   EKC, secretaris 
- Eric Rijken, huisarts te Goes  
 EKC 
-  John Schmeitz, huisarts te Goes 
 EKC  
-  Jacco van Straalen, huisarts te Goes  
 EKC, penningmeester 
-  Michiel Wulffelé, huisarts te Krabbendijke  

EKC 
 
Cas Mak neemt met ingang van 2017 het voorzitterschap van Johan Eckhardt over.  
 
Doelgroep:  
Per eind december 2016: 54 huisartsen.  
 
Georganiseerde bijeenkomsten:  

 

Datum Consulent Onderwerp Duur Presentie 

11-01 Van der Meer  Astma bij kinderen  2 uur 19  

19-01 Bloemen Vluchtelingen en asielzoekers 
samen met WDH Walcheren 

2 uur  
38 

08-02 
 
Van Popta  
 

Chirurgie in de huisartsen-
praktijk. 

2 uur 23  

07-03  
Voeten / Lammers / 
De Letter 

AVG / Kinderrevalidatie  2 uur 17  

 04-04 Prins 
 
Dynamische bekkenbodem 
 

2 uur  17 

09-05 Van der Hoek Injectietechnieken 2 uur 15 

24-05 Trainingscentrum BHV cursus 3 uur 6 

01-06 Trainingscentrum BHV cursus 3 uur 4 
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06-06 Alfons Olde Loohuis Zoönosen  2 uur 21 

12-09  De Swaan  

 
Dermatologie 
  
 

2 uur  19 

10-10  Bek / Plas 
 
 MS en Parkinson 

2 uur 20 

07-11  
Nijhuis / Peeters 
 

Farmacokinetiek en dynamiek 
voor de voorschrijvende huis-
arts  

2 uur 23 

12-12  
vd Kaap / 
Schönhuth /                                    
De Zwart / Kuipers /  

 
Nieuwe specialisten ADRZ 

2 uur  21 

 
 

In totaal werd 28 uur nascholing georganiseerd.  
 
Financiën:  
De contributie bedroeg in 2016 € 300 en er is geen gebruik van sponsoring gemaakt. De leden 
van de werkgroep hebben in hun vergadering van 4 oktober 2016 besloten uit de financiële 
reserves een bedrag van € 30.000 terug te betalen aan haar leden. Voor meer financiële 
informatie wordt verwezen naar de jaarrekening van de Koepel.  
 
Toekomstvisie:  
WDH De Bevelanden gaat als onderdeel van de Koepel verder op de ingeslagen weg. Twee 
keer per jaar wordt het scholingsprogramma geëvalueerd en wordt de komende scholings-
periode besproken. De goed lopende FTO-bijeenkomsten gaan waarschijnlijk een deel van de 
avondscholingsprogramma’s overnemen. 
 
 
 
Wemeldinge, april 2017  
Johan Eckhardt, voorzitter  
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3. WDH Schouwen-Duiveland:  
 

 

Voorwoord:  
In 2016 heeft de werkgroep diverse WDH-bijeenkomsten georganiseerd. Samen met de Zorg-
groep is één bijeenkomst georganiseerd.  

  
Leden werkgroep:  
De volgende huisartsen nemen deel:  
- Arie Speelman, huisarts te Zierikzee  
 Plaatselijk coördinator, EKC  
- Monique Leenhouts, huisarts te Brouwershaven  
 EKC  
- Reinier van der Valk, huisarts te Bruinisse  
 EKC  
- Vivian Bij de Vaate, huisarts te Renesse 
   EKC  
- Irene Vrolijk, huisarts te Zierikzee  
  
Doelgroep:  
Per eind december 2016: 24 huisartsen allen werkzaam op Schouwen-Duiveland.  

 

Georganiseerde bijeenkomsten:  
 

 
Datum 

 
Consulent 

 
Onderwerp 

 
Duur 

 
Presentie 

25-01 Huijstee / De Zwart  KNO  2 uur 18 

09-02 Galimont / Habets Kleine chirurgie 2 uur 14 

14-03 Prins, kaderarts Pessaria 2 uur  13 

09-05 Luttjeboer / Gundlach Orthopedie  2 uur 14 

18-10 
Vd Neut /  Maekel / 
Braber  

Jeugdzorg 2 uur 13 

 
In 2016 waren er 4 intervisiebijeenkomsten van elk 2 uur, te weten eenmaal FTO antibiotica, 
eenmaal DTO gynaecologie, eenmaal spiegeling resultaten zorggroep en eenmaal communica-
tie rondom opvolging.  
In totaal werd 18 uur nascholing georganiseerd. 
  
Financiën:  
In 2016 werd € 300 contributie geheven, conform de andere WDH’en. Er waren geen inkomsten 
uit sponsoring. Voor meer financiële informatie wordt verwezen naar de jaarrekening van de 
Koepel.  

 

Toekomstvisie:  
De werkgroep streeft ernaar om het geslaagde nascholingsjaar van 2016 voort te zetten in 
2017. De werkgroep ziet het belang van lokale nascholing op Schouwen-Duiveland, de bijeen-
komsten worden gevolgd door 50-75% van de huisartsen van Schouwen-Duiveland. Naast de 
werkgroep is de vanuit Schouwen-Duiveland nieuw geformeerde werkgroep Haamstede-cursus 
2017 in 2016 druk bezig geweest met de voorbereiding en organisatie van de Haamstede-
cursus in 2017.  
 

Zierikzee, april 2017  
Arie Speelman, plaatselijk coördinator  
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4. WDH Walcheren: 
 
 
Voorwoord:  
Ook in 2016 blijkt er weer voldoende belangstelling te bestaan voor de door de WDH Walcheren 
maandelijks georganiseerde nascholingsavonden. Tevens wordt er meer gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid om WDH-scholingen bij een van de andere Zeeuwse WDH’en te volgen. Irene 
Hokken heeft de coördinatie van de WDH-avonden op zich genomen. De WDH-groep kwam in 
2016 3x bijeen.  
 
Leden werkgroep:  
 
De werkgroep bestaat in 2016 uit de volgende leden:  
- Jacqueline Roebroeck, huisarts te Vlissingen, voorzitter  
- Irene Hokken, hidha te Koudekerke, coördinator 
- Pieter Jan Bruynzeel, huisarts te Middelburg, penningmeester 
- Caroline Dees-Sauer, hidha te Middelburg en Vlissingen 
- Bob van Gent, huisarts te Vlissingen  
- Dafne van den Ham, huisarts te Westkapelle 
- Marianne Bezem, arts te Middelburg 
- Christine Greeven, huisarts te Middelburg 
- Ali Gulam, huisarts te Koudekerke 
- Marloes van der Deijl, waarnemend huisarts te Middelburg 
- Chris Jiskoot, bedrijfsarts te Vlissingen 
 
Doelgroep:  
Op onze presentielijst staan vooral huisartsen en huisartsen in dienstverband. Specialisten 
ouderengeneeskunde en bedrijfsartsen zijn ook welkom mits zij het abonnementstarief betalen. 
Afhankelijk van het onderwerp worden ook medisch specialisten, triagisten HAP en specialis-
tisch verpleegkundigen uitgenodigd. 
Per eind december 2016: 72 personen.  
 
Georganiseerde bijeenkomsten:  
 

 
Datum 

 
Consulent 

 
Onderwerp 

 
Duur 

 
Presentie 

19-01 Bloemen 
Vluchtelingen en asielzoekers 
 
samen met WDH De Bevelanden 

2 uur  38 

17-02 Knockaert / Nix Buikpijn bij kinderen 2 uur  27 

16-03 Dees / Van Huijstee KNO 2 uur  23 

19-05 
Blankenstein / Dedel / Van  
Houdenhove / Van Velsen  

SOLK symposium 3 uur  36 

14-06 Jansen Orthopedie kinderen 2 uur  23 

19-10 
Van den Berg / Oortman / 
Mulder  

Pijnbestrijding in de palliatieve 
fase.  

2 uur 24 

17-11 
Lub / Van der Linden / De 
Schipper 

Symposium Acute Hulpver-
lening 

2 uur  8 

22-11 
Konijn / Tjioe / Huibregtse / 
Van Gerwen / Prens / Noz 
/ Habets 

Symposium Derma-team 2 uur  41 

 
WDH Walcheren organiseerde in 2016 17 uur nascholing. 
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Financiën:  
De contributie bleef in 2016 € 300.  
De WDH heeft naast de inkomsten uit lidmaatschappen geen andere inkomsten genoten. Er 
wordt vanuit principieel oogpunt geen gebruik gemaakt van sponsoring door de farmaceutische 
industrie. Voor meer financiële informatie wordt verwezen naar de jaarrekening van de Koepel. 
 

Toekomstvisie: 
- Voortzetten maandelijkse nascholing. 
- Agenda ruim tevoren vastleggen, met exacte datum op de portal.  
- Gebruik van de portal stimuleren onder de contributie-betalende leden.  
- Contributie handhaven, meerkosten halen uit opgebouwde reserves. 
- Optimaliseren afstemming qua onderwerp met andere WDH’en.  
- Optimaliseren afstemming met de zorggroep (PeriScaldes), ouderenzorg en palliatieve zorg 

(Zeeuwse Zorgschakels).  
- Meer Koepel-breed (ZHCo-breed) afstemmen met behoud van zelfstandigheid.  

 
 
Vlissingen, april 2017  
Jacqueline Roebroeck, voorzitter  
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5. WDH Zeeuws-Vlaanderen:  
 
 
Voorwoord:  
Het programma van de WDH Zeeuws-Vlaanderen in 2016 bestond uit 12 nascholingsbijeen-
komsten georganiseerd met een totaal van 37 geaccrediteerde scholingsuren; de St. Pierre-
cursus in twee uitvoeringen. In samenwerking met de stuurgroep POH-GGZ is een drieluik van 
GGZ-nascholingen aangeboden voor zowel huisartsen als praktijkondersteuners. 
 
Een gewaardeerde nascholing dit jaar was de St. Pierre-cursus. Het programma was verdeeld 
in vier blokken. De onderwerpen (Zoönosen, HAP-nascholing, dementie/Parkinson en reanima-
tie) vielen in de smaak en vooral de lezing door dhr. Olde Loohuis over zoönosen werd bijzon-
der gewaardeerd.  
 
De deelname aan de scholingen liep in zijn algemeenheid verder terug. Dat was aanleiding voor 
de commissie om een enquête onder de leden uit te zetten om de wensen ten aanzien van de 
duur en de frequentie van onze nascholingen te peilen. De leden hebben hun voorkeur uitge-
sproken voor een combinatie van 4 avondbijeenkomsten en 2 gecombineerde middag-avond-
scholingen. De commissie gaat het programma voor 2017 op die manier inrichten. 
 
Leden werkgroep:  
De WDH-commissie bestaat uit een afvaardiging van huisartsen en specialisten ouderenge-
neeskunde uit Zeeuws-Vlaanderen, ondersteund door het secretariaat van Nucleuszorg B.V. In 
de samenstelling van de commissie is het e.e.a. gewijzigd. Martijn Heijens heeft het stokje 
overgedragen aan Renée van Hevele (SOG). Nieuw in de commissie zijn Saskia Stitzinger en 
Kevin de Smet, beiden huisarts. Jeroen Bosman, sinds jaren het boegbeeld van de WDH en 
afgevaardigde naar de Koepel, is eind 2016 gestopt. 
Per 31 december is de commissie als volgt samengesteld:  
- Saskia Stitzinger, voorzitter 
- Kevin de Smet, penningmeester en afgevaardigde naar de Koepel 
- Renée van Hevele 
- Robert Zijl 
- Lenie Belfroid, secretariaat 
 
Doelgroep:  
Per 31 december 2016: 65 leden, inclusief 9 specialisten ouderengeneeskunde.  
 
 

Georganiseerde bijeenkomsten:  

 
 

Datum 
 

Consulent 
 

Onderwerp 
 

Duur 
 

Presentie 

26-01 
VSVZ, gynaecologen en 
verloskundigen 

Casuïstiekbespreking verlos-
kunde, protocol GBS 

2 uur 1 * 

27-01 Janssens / Velghe / Denys 
Evidence Based voorschrijven bij 
ouderen 

2 uur 14 

04-04 Van Hoeve Wegrakingen 2 uur 16 

05-04 Terluin POH – GGZ 3 uur 16 

19-04 
VSVZ, gynaecologen en 
verloskundigen 

Casuïstiekbespreking verlos-
kunde, zwangerschap bij obesitas 
/ gastric bypass 

2 uur 1 * 

10-05 Rijnders 
GGZ in de huisartsenpraktijk, 
KOP model als protocol 

3 uur  9 

02-06 Böncke / Vermeer Pijnbestrijding 2 uur 11 

14-06 Can 
GGZ in de huisartsenpraktijk, 
KOP model 

3 9 
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21-07 Kroes Bekkenbodemchirurgie 2 10 

06-09 
VSVZ, gynaecologen en 
verloskundigen 

Casuïstiekbespreking verlos-
kunde 

2 0 * 

24-25 
nov en  
01-02 
dec 

Diverse sprekers St. Pierre cursus 12 33 

29-11 
VSVZ, gynaecologen en 
verloskundigen 

Casuïstiekbespreking verlos-
kunde, POP stand van zaken en 
MBO 

2 1 * 

 
*huisarts 
 

In totaal werd 37 uur nascholing georganiseerd.  
 

Financiën:  
De contributie bedroeg in 2016 € 300,- voor huisartsen en € 150,- voor specialisten ouderen-
geneeskunde. Voor meer financiële informatie wordt verwezen naar de jaarrekening van de 
Koepel. 
 
Toekomstvisie:  
Het streven van de WDH Zeeuws-Vlaanderen om voor de nascholingen zoveel mogelijk aan-
sluiting te zoeken bij de medisch specialisten in de regio, om naast de medische kennis over-
dracht ook de samenwerking te bevorderen, blijft onveranderd van kracht. Afstemming met de 
zorggroep wordt gezocht om de onderwerpen van de chronische zorg waar mogelijk in te 
bedden in het programma.  
 
 
Terneuzen, 16 maart 2017 
Saskia Stitzinger, voorzitter 
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6. Zeeuws Symposium:  
 
Het Zeeuws Symposium wordt eens in de twee jaar georganiseerd. Het wordt als sandwich-
model aangeboden (twee data waarop het programma identiek is). In 2016 werd het door een 
groep enthousiaste huisartsen georganiseerd op 14 april en 20 april.  
 
De organisatie was in handen van:  
Avinus Baas, huisarts te Burgh-Haamstede 
Johan Binnekamp, huisarts te Wolphaartsdijk 
Jeroen Bosman, huisarts te Terneuzen 
Peter de Doelder, huisarts te Middelburg 
Bob van Gent, huisarts te Vlissingen  
Hanneke Hage-Veldhuizen, huisarts te Brouwershaven  
Irene Vrolijk-Fokker, huisarts te Zierikzee  
Robbert Zijl, huisarts te Hulst  
 
De volgende sprekers (allen Zeeuwse specialisten) spraken over:  
 
Spreker:      Onderwerp:  
 

 
Menno Gaakeer     “De waarde van spoedeisende geneeskunde” 

Sjors van Lieshout en Rebekka Veugelers  “ABCD daar begint het mee“ 

      “Sedatie en analgesie op de SEH” 

Tjeerd van Rees Vellinga   “Fysica en caisson; alles over acute duikongevallen”  

Gerco Blok     “Suïcidaliteit, alleen een probleem voor de GGZ?”  

Jaap Luttjeboer en Udo Gundlach  “Orthopedie” 

Kees Janssens    “Stunten met stenten“ 

Gerrie Ruijs     “Dokters en acute veiligheidsrisico’s” 

Dominiek Despriet en Jordi Eveleens “Met het oog op spoed“ 

Marjan van Dijk    “Crisis bij de uitgang”  

Marjolein Hamer    “Maak van spoed geen trauma” 

 
 
Financiën:  
Het symposium is met een klein positief resultaat afgesloten. Gestart werd met een kapitaal van 
€ 12.000 en geëindigd werd met een kapitaal van € 14.663.  
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7. Haamstede-cursus:  
 
 

De Haamstede-cursus wordt eens in de twee jaar georganiseerd. In 2016 heeft er geen Haam-
stede-cursus plaatsgevonden.  
In het vierde kwartaal van 2016 is WDH Schouwen-Duiveland gestart met de organisatie  
van de 25e editie in 2017.  
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8. Stichting DPZ:  
 
 
Voorwoord:  
Het bestuur van de Stichting DPZ (Deskundigheidsbevordering Praktijkassistenten Zeeland) 
organiseert nascholingen voor praktijkassistenten. Het beheer van het ledenbestand en de 
administratie rondom de cursussen is ondergebracht bij het secretariaat van de Koepel.  
 
Leden bestuur:  
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:  
- Wilma van Oers, Scalda College (voorzitter) 
- Menno Riemeijer, huisarts (penningmeester) 
- Kaschenka Beije, assistente 
- Anneke Kampstra, assistente 
- Mandy de Vilder, assistente 
- Claudette Westerbeke, assistente 
 
Doelgroep: 
Alle doktersassistenten van de huisartsenpraktijken op Noord- en Zuid-Beveland, Walcheren en 
Schouwen-Duiveland. In 2016 namen 146 assistenten deel aan de georganiseerde cursussen 
en/of de cursussen reanimatie. 
  
Georganiseerde bijeenkomsten:  
 

 
Datum 

 
Consulent 

 
Onderwerp 

 
Duur 

 
Presentie 

 21-03  Stichting KOEL 
NHG Triagewijzer Zelfzorg-
adviezen 

2 uur 90 

 30-05  Stichting KOEL De ziekte van Lyme  2 uur 74 

 26-09  Stichting KOEL KNO 2 uur 59 

 28-11  Stichting KOEL Diabetes  2 uur  61 

 
Naast deze bijeenkomsten werden ook een basiscursus en een herhalingscursus reanimatie 
georganiseerd. 
 
Financiën:  
De inkomsten over 2016 bedroegen € 10.850,00 voornamelijk abonnementsgelden. De 
uitgaven bedroegen € 12.734,80, voornamelijk besteed aan nascholing en secretariële onder-
steuning. Dit resulteert dus in een verlies van € 1.524,80 De stichting streeft ernaar geaccre-
diteerde nascholing te bieden voor een redelijke prijs. 
 
Toekomstvisie: 
  
De DPZ zal steeds meer een onderdeel worden van de Koepel, in 2017 krijgt dit verder gestalte. 
De functie secretaris/penningmeester is eind 2016 door Menno Riemeijer, huisarts te Kapelle, 
overdragen aan Eric Rijken, huisarts te Goes.  
 
Kapelle, april 2017  
E.R.C. Rijken, secretaris/penningmeester  


