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Kantoornieuws. 
Praktĳ kscan: brengt u risico’s in kaart
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Flex-BV per 1 oktober 2012: 
wat is er voor u veranderd?
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Dit keer een gesprek met Jan Lobbezoo. Al ruim drie jaar 

is Jan Lobbezoo werkzaam bij Van Ree Accountants in 

Barneveld. Jan is als zelfstandig assistent accountant 

werkzaam voor het MKB en de vrije beroepers. Tijd voor 

een verdere kennismaking met hem!

Interview.

Kantoornieuws.

met Jan Lobbezoo

Praktĳ kscan: brengt uw risico’s in kaart en vergelĳ kt uw praktĳ k met vergelĳ kbare 

praktĳ ken! Hoe presteert uw praktĳ k ten opzichte van die van uw collega’s en hoe 

staat het met uw kosten? Op deze - en nog veel meer vragen - geeft de praktĳ kscan 

van Van Ree Accountants antwoord.

De praktĳ kscan is een ideaal hulpmiddel voor huisartsen, tandartsen en 

fysiotherapeuten. Aan de hand van vragen wordt inzichtelĳ k welke risico’s uw 

praktĳ k loopt; onder andere op het gebied van fi nanciën, verzekeringen en 

personeel. Hier kunt u vervolgens beleid op maken. 

Bestelt u de praktĳ kscan, dan vult u deze in bĳ  u op kantoor, samen met een 

medewerker van Van Ree Accountants.  U krĳ gt direct advies én een praktisch 

rapport met verbeterpunten, waarmee u direct aan de slag kunt. 

De kortingsactie voor lezers van Reemedie en 

MedischOndernemen is verlengd tot 15 december 2012. 

De praktĳ kscan kost anderhalf tot twee uur van uw tĳ d en de normale prĳ s 

bedraagt € 299 (excl. BTW). Als lezer van Reemedie en MedischOndernemen krĳ gt u 

echter € 50 korting en bedraagt uw investering slechts € 249 (excl. BTW).  

Maak dus direct gebruik van dit aanbod en bel Cor Jansen (0342-408 508) 

of mail naar cjansen@vanreeacc.nl

MKBsupport ook voor medici. Sinds vorig jaar brengen wĳ  onder de naam 

MKBsupport de mogelĳ kheid van online boekhouden onder de aandacht. Snel, 

gemakkelĳ k, voordelig en vooral compleet. Ook voor u als huisarts, tandarts of 

fysiotherapeut is dit een prachtig pakket met veel mogelĳ kheden.

 

Bent u geïnteresseerd in de mogelĳ kheden, dan kĳ ken wĳ  graag met u naar uw 

wensen en behoeften. Ook op www.vanreeaccountants.nl/mkbsupport kunt u meer 

lezen over de mogelĳ kheden. Kortom: we houden het simpel en fl exibel!

| Audit & Assurance

| Accountancy

| Belastingen

| Consultancy

Reemedie; 
de mogelĳ kheid 
tot besparingen 
Graag bieden wij u weer een nieuwe uitgave van Reemedie 

aan. Reemedie is specifiek gericht op de medisch onderne-

mer. Deze uitgave heeft vooral tot doel om u voordeel te 

bieden.  In de rubriek Actueel gaan we onder andere in op 

besparingsmogelijkheden.

Dierense huisartsengroep Hagenau vertelt in “Impressie” wat hen als huisart-

sen de laatste tijd bezig heeft gehouden en waar zij als praktijk naar toe willen 

groeien. Het is mooi om te lezen en te ervaren dat vanuit 5 verschillende 

locaties een samenwerkingsverband van 7 huisartsen is ontstaan met mooie 

ambities in een prachtig en praktisch ingericht pand. 

In de rubriek “Interview” komt Jan Lobbezoo - collega op onze vestiging te 

Barneveld - aan het woord. Jan is voor steeds meer huisartsen, tandartsen en 

fysiotherapeuten werkzaam. Graag verlicht hij de administratieve zorg van de 

medisch ondernemers. Ook adviseert Jan de praktijkhouders en -managers in 

de dagelijkse praktijkvoering op administratief en fiscaal gebied om zo te zorgen 

dat zij zich met hun corebusiness bezig kunnen houden. 

Sinds 1 oktober 2012 is de Flex-BV een feit. Daarmee kunt u de statuten van 

uw BV veel meer op maat inrichten. Met € 1 kunt u al een BV oprichten. 

Keerzijde hiervan is dat er een betere crediteurenbescherming is wanneer 

door het onttrekken van gelden aan de BV betalingsproblemen ontstaan. 

In de rubriek “Specialisme” vertellen wij u hier meer over.

In “kantoornieuws” berichten wij u waar onze specialisten voor de medische 

sector zoal mee bezig zijn (geweest). Wilt u meer weten, neemt u dan gerust 

contact op.

Veel leesplezier en besparing toegewenst!

Met vriendelijke groet

Van Ree Accountants 

C. (Cor) Jansen FB MB, directeur 

Wat spreekt jou het meest aan in de accountancy?

De grote diversiteit van klanten met hun onderneming of praktijk en hun 

expertise spreken mij enorm aan. Door het hebben van een luisterend oor en 

het toepassen van de continue veranderingen in de wet- en regelgeving blijft 

het een uitdaging om klanten actueel van de juiste en wenselijke adviezen te 

voorzien. Mijn motto: de ‘financiële dokter’ zijn voor mijn klanten. 

Studeer je nog?

Het theoretische deel van de AA-studie heb ik afgerond. Over een niet al te 

lange tijd hoop ik mijn praktijkstage te kunnen afronden, zodat ik ingeschreven 

kan worden als AA-accountant in het register.

Wat is je visie op het beroep van accountant in de toekomst?

Door grote veranderingen in de automatisering zal de klant meer informatie 

‘real-time’ tot zijn beschikking hebben. Hierdoor worden tussentijdse cijfers 

belangrijker voor klanten en zal de accountant een meer adviserende rol gaan 

vervullen.

Ter afsluiting?

Voor de toekomst hoop ik bij Van Ree Accountants nog vele jaren een frisse 

kijk op de cijfers van mijn klanten te kunnen blijven geven. 
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Actueel.
tips en actuele zaken

Als praktijkhouder wilt u praktische tips die u besparingen 

opleveren. Eerst stippen wij kort enkele tips aan. Op de 

investeringsaftrek, het zogenaamde gebruikelijk loon, 

het besparen op box 3 vermogen en de maatregelen i.v.m. 

het nieuw betalingsverkeer gaan we uitgebreider in.

Assurantiebelasting wordt verhoogd 
van 9,7% naar 21%
Voor veel verzekeringen gaat de assurantiebelasting omhoog van 9,7% naar 

21%. Dit is een moment om eens kritisch naar uw verzekeringen te kijken. 

Denk hierbij niet alleen aan uw aansprakelijkheidsverzekering, maar ook aan 

uw opstal- en inboedelverzekering, uw autoverzekering, uw technische verze-

keringen, uw rechtsbijstand- en uw milieuverzekering.

Tip:

Neem uw verzekeringen eens kritisch door en overleg met uw assurantie-

tussenpersoon.

Auto als zakelijk of privé vermogen 
aanmerken?
Heeft u uw auto al enige jaren op de praktijk staan (dus als zakelijk vermogen 

aangemerkt) en is het gebruik anders geworden? Grote kans dat de keus 

voor het tot het zakelijk vermogen rekenen helemaal niet meer aantrekkelijk 

is voor u.

Tip:

Een ander gebruik van uw auto is een mogelijkheid om uw auto nu als privé 

vermogen aan te merken en daarmee fiscaal voordeel te behalen. Wij kunnen 

u helpen met het maken van een optimale keus. 

Salaris 2012 hoger dan € 150.000?

Heeft u in 2012 uit uw BV een salaris van meer dan € 150.000? Dan zal er in maart 

2013 over het meerdere salaris in 2012 een extra werkgeversheffing (ten laste van 

uw BV) geheven worden van 16% over het meerdere boven de € 150.000. 

Tip:

U kunt mogelijk nog anticiperen op de eenmalige extra heffing in 2013 over 

het salaris 2012. Keer een nog niet toegezegde bonus of tantième niet uit. 

Wellicht is het ook mogelijk om een eigen bijdrage voor uw auto of pensioen 

af te spreken. Overleg met uw adviseur als dit bij u speelt en onderneem 

tijdig actie.

Vaak vergeten kostenaftrek

Het gebeurt nog regelmatig dat praktijkhouders belastingaftrek laten liggen 

door privé betaalde kosten niet in aftrek te brengen. Te denken valt aan de 

parkeer- en waskosten van uw praktijkauto of aan privé betaalde lunch- of 

representatiekosten.

Tip:

Neem stelposten op (die u zonodig kunt onderbouwen) voor de niet via uw 

praktijk betaalde kosten zoals parkeer- en waskosten van uw zakelijke auto, 

stomerij- en wasserijkosten van uw praktijkkleding, representatiekosten en 

relatiegeschenken, lunchkosten of de kosten van het energiegebruik van uw 

zakelijk gebruikte apparatuur in uw woning.

Kleinschaligheids  investeringsaftrek

Bij een hoger investeringsbedrag in bedrijfsmiddelen kan de kleinschaligheids-

investeringsaftrek (KIA) afnemen. Het kan dan ook gunstiger zijn praktijkinves-

teringen over meerdere jaren te spreiden. U kunt zodoende per jaar profiteren 

van een zo hoog mogelijke aftrek. Ook kunt u bijvoorbeeld bij een grote 

verbouwing wellicht voorkomen dat de investeringsaftrek verloren gaat door 

overschrijding van het maximuminvesteringsbedrag (€ 306.931 in 2012).

Let op!

Het investeringsbedrag dient minimaal € 2.301 te bedragen. De KIA voor 

2012 bedraagt maximaal € 15.470 bij een totale investering van maximaal 

€ 102.311. Is het totale investeringsbedrag in 2012 hoger dan € 102.311? Dan 

wordt de KIA verminderd met 7,56% over het meerdere. Bij een investerings-

bedrag van € 306.931 of meer, rest dan geen KIA meer.

Vijf vragen over het gebruikelijk loon

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient u vanuit uw BV een 

loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw 

arbeid, de zogeheten gebruikelijkloonregeling. Wat houdt deze rege-

ling precies in en wanneer krijgt u ermee te maken? En wat als uw 

salaris volgens de gebruikelijkloonregeling te laag is?

1. Wat is de gebruikelijkloonregeling?

Uw BV is wettelijk verplicht om aan u een salaris toe te kennen. U dient een 

salaris te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid. 

In 2012 bedraagt het gebruikelijk loon minimaal € 42.000, maar kan afhanke-

lijk van uw situatie hoger of lager uitvallen.

2. Wanneer krijgt u te maken met de gebruikelijkloonregeling?

De gebruikelijkloonregeling geldt niet alleen voor de DGA, maar voor iedere 

aandeelhouder met een aanmerkelijk belang. Hiervan is sprake als u, al dan 

niet samen met uw fiscale partner, direct of indirect:

• 5% of meer van de aandelen (ook per soort) heeft van een vennootschap; 

• het recht heeft om 5% of meer van de aandelen van een vennootschap te 

kopen; 

• winstbewijzen heeft die recht geven op 5% of meer van de jaarwinst (of 

liquidatie-uitkering) van de vennootschap.

3. Mag het loon ook lager zijn?

Het gebruikelijk loon kan lager zijn dan € 42.000. Bijvoorbeeld omdat u in 

deeltijd werkt. De bewijslast ligt bij u. U en uw BV moeten kunnen aantonen 

dat in het economisch verkeer een lager loon gebruikelijk is. Dat kan door 

aannemelijk te maken dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een 

aanmerkelijk belang geen rol speelt, een lager loon gebruikelijk is.

Tip:

Is het gebruikelijk loon niet hoger dan € 5.000 en krijgt u als aanmerkelijk-

belanghouder van de BV geen loon voor uw werkzaamheden, dan hoeft de BV 

geen loonheffingen over het loon in te houden. Krijgt u wel loon - ook al is dat 

lager dan € 5.000 - dan moeten er wel loonheffingen worden afgedragen.  

4. Kan het loon ook hoger zijn?

Het kan ook zijn dat het gebruikelijk loon hoger moet zijn dan € 42.000. Dit 

is het geval als aannemelijk is dat bij soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij 

een aanmerkelijk belang geen rol speelt, een hoger loon gebruikelijk is. Bij 

veruit de meeste praktijkhouders zal dit het geval zijn. Het salaris moet dan 

worden gesteld op minimaal 70% van dit hogere gebruikelijk loon. Is het loon 

van de meestverdienende werknemer hoger, dan moet van dit loon worden 

uitgegaan. Is een hoger gebruikelijk loon volgens u onredelijk, dan moet u dat 

aannemelijk maken.

>>
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Per 1 februari 2014 gelden ook nieuwe standaarden voor overschrijvingen en 

incasso’s. De standaarden van de meeste betaalmiddelen worden vervangen 

door nieuwe SEPA-standaarden (Single Euro Payments Area).

Administratie

Het nieuwe betalingssysteem raakt vele onderdelen van uw bedrijf, dus niet 

alleen uw administratie. Denk ook aan communicatiemiddelen als websites 

en nieuwsbrieven. De administratieve bescheiden zoals loonstroken, facturen, 

briefpapier, formulieren en ook de softwaresystemen vragen natuurlijk uw 

grootste aandacht. 

Let op!

Het huidige rekeningnummer op alle formulieren die u gebruikt, moet tijdig 

worden aangepast aan IBAN. Bouw uw voorraad briefpapier dan ook af en 

houd hier rekening mee als u nieuw briefpapier bestelt.

Incassorichtlijnen

Het gebruik van IBAN in de nieuwe standaarden voor overschrijvingen en 

incasso’s betekent ook dat u een aantal aanpassingen moet doen in onder 

andere de software voor uw boekhouding. Bovendien gelden er bijvoorbeeld 

andere termijnen voor de aanlevering van incassobatches bij de bank. Ook 

zijn er richtlijnen over het vooraf informeren van debiteuren en het moment 

waarop u wilt incasseren.

Specialisme.
Flex-BV per 1 oktober 2012: wat is er voor u veranderd?

Minder eisen bij de oprichting van een BV en meer vrijheid om uw BV naar eigen wen-

sen in te richten. Het behoort per 1 oktober 2012 allemaal tot de mogelijkheden. Het 

BV-recht is per die datum ingrijpend gewijzigd. Ook bestaande BV’s krijgen te maken 

met het nieuwe recht. Groot nadeel voor aandeelhouders en bestuurders: dividend 

uitkeren kan aansprakelijkheid tot gevolg hebben!

BV oprichten wordt eenvoudiger. Het minimale startkapitaal van € 18.000 bij de 

oprichting van een BV is per 1 oktober 2012 verleden tijd. € 1,00 is voldoende. De 

bankverklaring bij inbreng in geld en de accountantsverklaring bij inbreng in natura 

worden ook afgeschaft. Wel blijft het verplicht om bij inbreng in natura een beschrij-

ving op te stellen van wat wordt ingebracht. Ook moet u nog steeds naar de notaris 

als u een BV wilt oprichten. 

BV zelf inrichten. U krijgt meer vrijheid bij de inrichting van uw BV. Zo kunnen in de 

statuten meer rechten en plichten voor de aandeelhouders worden vastgelegd. Aparte 

aandeelhoudersovereenkomsten zijn dan veel minder vaak nodig. Het wordt mogelijk 

om - buiten de algemene vergadering om - bepaalde besluiten te nemen. De BV kan 

hierdoor sneller veranderingen doorvoeren. Een andere grote verandering is de moge-

lijkheid om stemrechtloze of winstrechtloze aandelen uit te geven. De verplichte blok-

kering voor overdracht van aandelen vervalt. In de statuten kan worden geregeld dat 

een groep aandeelhouders een eigen bestuurder benoemt.

Bestaande BV’s hoeven hun statuten niet aan te passen, maar als u wilt profiteren 

van de nieuwe mogelijkheden, kan een statutenwijziging aantrekkelijk zijn.

Let op! Dividenduitkeringstoets voor extra crediteurenbescherming. Om schuldeisers 

van de BV voldoende te beschermen, wordt de aansprakelijkheid van het bestuur 

en de aandeelhouders vergroot. De BV mag geen dividend uitkeren als zij na de 

uitkering niet langer alle opeisbare schulden kan blijven betalen. Het bestuur moet 

goedkeuring verlenen aan de dividenduitkering. Er moet een uitkeringstoets worden 

uitgevoerd om te kunnen bepalen of de continuïteit van de BV door de dividend-

uitkering niet in gevaar komt. Deze uitkeringstoets geldt ook voor bestaande BV’s. 

Bestuurders en aandeelhouders die onzorgvuldig hebben gehandeld, kunnen aanspra-

kelijk worden gesteld.

Tip:

Graag zijn wij u van dienst met het beoordelen van uw statuten en met het uitvoeren 

van de dividenduitkeringstoets. Om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen of te 

beperken, is het belangrijk dat u zowel de goedkeuring als de toets en andere rele-

vante gegevens goed bewaart.

Actueel.
>> tips en actuele zaken

Let op!

Bij praktijkhouders wordt vaak de zogeheten afroommethode gebruikt om de 

hoogte van het gebruikelijk loon vast te stellen. Deze methode wordt toege-

past als de opbrengsten van een BV (bijna) geheel voortkomen uit de werk-

zaamheden van de DGA. Het gebruikelijk loon wordt dan als volgt berekend: 

de opbrengsten van de BV, verminderd met de aan die opbrengsten toe te 

rekenen kosten (exclusief het loon van de DGA), lasten en afschrijvingen. Het 

in aanmerking te nemen loon mag 30% afwijken van het gebruikelijk loon.

5. Wat als uw salaris volgens de gebruikelijkloonregeling te laag is?

Het gevaar bestaat dat u een salaris heeft dat te laag is ten opzichte van het 

gebruikelijk loon. Als dat het geval is dan loopt u het risico dat de belasting-

dienst uw salaris vaststelt op een hoger bedrag met als consequentie een 

hoge naheffingsaanslag met rente en de nodige boetes. Dit is een dure 

aangelegenheid die u graag wilt voorkomen.

Tip:

Neem uw salaris uit uw BV eens onder de loep. U kunt tijdig zekerheid krijgen 

of uw salaris ten opzichte van het gebruikelijk loon niet te laag is vastgesteld 

door dit af te stemmen met de belastingdienst. Ook onze adviseurs kunnen u 

hierbij helpen. Neem gerust contact op.

Nieuw betalingsverkeer vereist veel 
maatregelen!
Consumenten en bedrijven moeten vanaf 1 februari 2014 verplicht 

gebruik maken van een langer bankrekeningnummer van 18 tekens. 

Het gaat hier om het zogeheten International Bank Account Number, 

oftewel IBAN. Ook krijgt u te maken met nieuwe standaarden voor 

overschrijvingen en incasso’s. Dit heeft consequenties voor bijvoor-

beeld uw administratie. Het is verstandig om nu al actie te onder-

nemen, zodat uw praktijk hiervoor op tijd klaar is.

Rekeningnummers en betaalmiddelen

Iedereen gaat gebruik maken van IBAN. Dit rekeningnummer bestaat uit uw 

huidige rekeningnummer, aangevuld met een aantal cijfers en letters. U vindt 

IBAN nu al op uw rekeningafschriften en bij internetbankieren.
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Impressie.

Colofon.
Reemedie is een uitgave van 
Van Ree Accountants. Ondanks 
de zorgvuldige wijze waarop 
onze bericht geving tot stand komt, 
kan er natuurlijk altijd iets mis 
gaan. Van Ree Accountants kan 
niet aansprakelijk worden gesteld 
voor de gevolgen van eventuele 
onjuiste berichtgeving. Voor nadere 
informatie over de onderwerpen in 
deze uitgave kunt u contact 
opnemen met uw contactpersoon.

Aangesloten bij               en

Sitiopark 2-4, 
3941 PP  Doorn
Postbus 294, 
3940 AG  Doorn
T (0343) 41 59 40
F (0343) 41 44 78
doorn@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl

De Panoven 29A, 
4191 GW  Geldermalsen
Postbus 241, 
4190 CE  Geldermalsen
T (0345) 58 90 00
F (0345) 58 13 59
geldermalsen@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl

Leidse Schouw 2, 
2408 AE  Alphen aan den Rijn
Postbus 352, 
2400 AJ  Alphen aan den Rijn
T (0172) 78 21 30
alphenaandenrijn@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl

Koolhovenstraat 11, 
3772 MT  Barneveld
Postbus 272, 
3770 AG  Barneveld
T (0342) 40 85 08
F (0342) 40 81 41
barneveld@vanreeacc.nl
www.vanreeacc.nl 

| Kantoor Doorn

| Kantoor Geldermalsen

| Kantoor Alphen aan den Rijn

| Kantoor Barneveld

3. Welke plannen hebben jullie voor de toekomst?

Onze plannen voor de toekomst zijn gericht op accreditatie van onze praktijk 

om daarna toe te werken naar een Pluspraktijk. Ook de onzekere financiële 

toekomst van de huisartsenzorg is een aandachtspunt naast het verder 

optimaliseren van de interne organisatie, o.a. de interne communicatielijnen. 

In het kader van een breed, kwalitatief hoogstaand aanbod huisartsenzorg 

en service aan de bevolking in Dieren, werken we samen met de specialis-

ten van het Gelre ziekenhuis en met het huisartsenlaboratorium (SHO), door 

spreekuren aan te bieden vanuit onze locatie. Mede daardoor zijn we goed 

voorbereid op wat de toekomst voor ons als huisartsen zal brengen. 

4. Hoe ervaren jullie de werkwijze van Van Ree Accountants?

Sinds januari dit jaar werken we naar volle tevredenheid samen met Van Ree 

Accountants. Kernwoorden die betrekking hebben op hun werkwijze zijn dege-

lijkheid, betrokkenheid evenals actief meedenken. Wij ervaren bij de advisering 

en begeleiding een laagdrempelig en persoonlijk contact. Zij ondersteunen ons 

in het financiële proces met als doel een goed inzicht in de cijfers, duidelijke 

overzichten met stuurinformatie en een reële begroting. Bij de presentatie van 

de jaarstukken door Cor Jansen en Jan Lobbezoo viel ons hun teamwork op. 

5. Ter afsluiting? 

Wij zijn als team trots op onze praktijk in een mooi pand. We hopen hier nog 

heel lang op deze manier te mogen samenwerken om onze klanten een brede, 

klantgerichte, kwalitatief goede en efficiënte zorg te kunnen bieden. Mét de 

ondersteuning van Van Ree Accountants.

Dierense huisartsengroep Hagenau

1. Kunnen jullie iets vertellen over Dierense Huisartsengroep 

Hagenau?

In de Gelderse plaats Dieren werken 7 huisartsen die zich in januari 2010 

verenigd hebben in een maatschap: Dierense huisartsengroep Hagenau. 

Van 5 verschillende locaties met een individuele praktijkvoering zijn we 

sindsdien organisatorisch uitgegroeid tot een maatschap van 7 huisartsen, 

18 assistentes, stagiaires, praktijkondersteuners, een coördinator Kwaliteit, 

een coördinator Zorg, een praktijkmanager, een management assistente en 

een financieel medewerkster. En we werken sinds augustus 2011 ook fysiek 

samen op een centrale locatie in Dieren.  

Ons pand heeft een uniforme inrichting, waardoor er een rustige uitstraling 

gecreëerd is met kleuren en accenten uit de Gelderse natuur. Binnen het pand 

is een aantal ruimtes ingericht met een specifiek doel: backoffice, frontoffice, 

traumakamer, teamkamer, sterilisatieruimte, chirurgische kamer etc. Door de 

uniformiteit en functionaliteit kunnen alle medewerkers en waarnemers snel 

hun weg vinden binnen Hagenau.

2. Wat heeft jullie de laatste tijd vooral bezig gehouden?

De laatste tijd hebben we ons voornamelijk beziggehouden met de interne 

organisatie, verbetering van onze kwaliteit,  het met elkaar afstemmen van de 

werkprocessen en het werken naar een efficiënte en klantgerichte praktijkvoe-

ring. Verder zijn de puntjes op de i gezet met betrekking tot het pand zelf.

De 7 huisartsen hebben elk een eigen portefeuille: voorzitterschap, kwaliteit, 

financiën, P&O, ICT, contractbeheer en externe communicatie. Verder werken 

we met teams die verantwoordelijk zijn voor een bepaald aspect binnen 

onze organisatie. Voorbeelden zijn het Basisteam (patiëntenzorg), het 

Kwaliteitsteam en Beheer & Vernieuwing. Het laatstgenoemde team houdt 

zich o.a. bezig met het financieel beleid, het zorgaanbod nu en in de toe-

komst, vernieuwing, begroting en budgetbewaking.

Dit keer een interview met Dierense huisartsengroep 

Hagenau. In 2010 is Dierense huisartsengroep Hagenau 

ontstaan vanuit 5 verschillende praktijken.


