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Beste lezer, 
Voor u ligt er weer een nieuwe Reemedie. Ons doel is om u 

een frisse kijk te geven op uw cijfers. Dat komt altijd van 

pas, maar zeker in het voorjaar. Ook omdat er veel gebeurt 

in de eerstelijnszorg, wat om verstandige keuzes vraagt.  

Dat goede keuzes belangrijk zijn blijkt wel uit het interview met Johan Arends. 

Johan is al vele jaren werkzaam bij ons kantoor en zet zich energiek in voor 

onze klanten. Huisarts Aart van Wolfswinkel vertelt u meer over wat genees-

kunde is en gunt u een blik in het reilen en zeilen van zijn praktijk. Ook leest u 

over zijn ervaringen met ons kantoor. 

Graag vraag ik verder uw aandacht voor diverse evenementen die dit jaar geor-

ganiseerd worden; in dit geval met name voor huisartsen. Wij helpen u graag 

om goede keuzes te maken in uw praktijk!

Heeft u zorgen over uw personeels- en salarisadministratie? In dit nummer 

komt het ontzorgen op dit terrein aan bod.

Kortom: deze Reemedie heeft tot doel om het u gemakkelijker te maken. Wij 

wensen u veel leesplezier. Heeft u vragen? Onze collega’s helpen u graag, met 

een frisse blik!

Met vriendelijke groet,

Van Ree Accountants 

C. (Cor) Jansen MB RB, directeur 
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Interview.

Kantoornieuws.

met Johan Arends

Opzetten van een gezondheidscentrum

In de eerstelĳ nszorg wordt er veel samengewerkt. Misschien hebt u ook dergelĳ ke 

plannen, maar wilt u zich eerst nog goed oriënteren. Bĳ  het opzetten van een 

samenwerking kunnen er veel vragen rĳ zen. Is er draagvlak bĳ  de beoogde 

deelnemers? Hoe organiseert u de gezamenlĳ ke praktĳ k? Hoe gaat u van 

een solopraktĳ k naar een HOED of een TOED? Hoe fi nancier ik deze? Van Ree 

Accountants organiseert samen met ABN AMRO, AssumDelft Advocaten en De 

Lange & Kortland Netwerk Notarissen een unieke bĳ eenkomst om een aantal 

veelvoorkomende vragen te behandelen. Heeft u belangstelling voor deze gratis 

bĳ eenkomst? Reserveer dinsdag 12 april 2016 in uw agenda en meld u aan door een 

e-mail te sturen naar epater@vanreeacc.nl.

Huisartsenbeurs op 2 april

Bent u huisarts en op de huisartsenbeurs geweest en heeft u ons gemist? Was u 

juist benieuwd naar onze dienstverlening of naar één van onze beursaanbiedingen? 

Neemt u dan gerust contact op met één van onze relatiebeheerders in uw branche:

 Vestiging Alphen aan den Rĳ n:  Johan Arends (0172) 78 21 30

 Vestiging Barneveld:  Jan Lobbezoo (0342) 40 85 08

 Vestiging Doorn:  Henri Verhoef  (0343) 41 59 40

 Vestiging Geldermalsen: Wouter Bunt  (0345) 58 90 00

Dag van de Praktĳ khouder voor Huisartsen

De eerstelĳ nszorg is sterk in ontwikkeling; er komt veel op u af. Voor u als 

praktĳ khouder is het meer dan ooit belangrĳ k dat u keuzes maakt. Want u kunt niet 

alles tegelĳ k. Op welke ontwikkelingen speelt u in? Welke samenwerkingen gaat u 

aan? Voor welke specialisaties kiest u? Wat voor praktĳ k wilt u hebben? Allemaal 

strategische keuzes die mede bepalen wat u doet over 5 jaar en hoe uw praktĳ k er 

dan voorstaat. Medisch Ondernemen organiseert deze dag. Van Ree Accountants 

treedt hierbĳ  op als partner.

Wĳ  willen u graag helpen bĳ  het maken van uw keuzes. Daarom nodigen wĳ  u uit 

om op 26 mei naar de Dag van de Praktĳ khouder voor Huisartsen te komen. Voor meer 

informatie over deze dag of voor aanmelding gaat u naar: www.phdaghuisarts.nl.

Bent u klant van Van Ree Accountants en wilt u graag aanwezig zĳ n? Onze klanten 

krĳ gen een korting van € 50! Stuur een bericht naar epater@vanreeacc.nl en wĳ  

regelen uw korting. 

Wie is Johan Arends? Vertel eens iets over jezelf

Als kind kwam ik door mijn beenlengteverschil (een congenitale tibia-aplasie) 

veel in aanraking met dokters. Toen zat ik vaak als patiënt bij de huisarts of 

een medisch specialist. De meeste vragen stelden de artsen aan mijn ouders, 

maar hoe ouder ik werd, hoe meer de vragen aan mij gesteld werden. Het 

waren gesprekken waarbij de arts op basis van zijn ervaringen en kennis 

meestal in alle openheid meedacht hoe de gevolgen van mijn beenlengtever-

schil op een zodanige wijze opgelost konden worden dat ik op een juiste wijze 

met mijn beperking door het leven zou kunnen. Hierbij kwamen de beperkin-

gen op medisch terrein ook aan de orde. Deze gesprekken en ervaringen heb-

ben mij liefde gegeven voor de medische beroepsgroep.

 

Hoe lever jij je bijdrage als adviseur van eerstelijns zorgondernemers?

In mijn dagelijkse praktijk zit ik nog steeds aan dezelfde kant van de tafel; 

alleen ben ik nu de ‘financiële huisarts’ en is de arts zelf ‘patiënt’. Een arts 

die met zijn uitdagingen op fiscaal en financieel terrein en op personeelsge-

bied mij zijn vragen stelt, waarbij ik in alle openheid en vanuit mijn ervaring 

meedenk om oplossingen te formuleren voor zijn uitdagingen. Uiteraard zijn 

er evenals medische beperkingen ook beperkingen op mijn vakgebied. Ik denk 

bijvoorbeeld aan de btw die in bepaalde gevallen geheven wordt over dien-

sten die een arts verricht. Dit kan soms voorkomen worden. Ook denk ik aan 

problemen rond het declaratieproces richting de verzekeraars. De praktijk leert 

dat het adequaat implementeren van de contracten in het systeem aan het 

begin van het jaar veel tijd bespaart in de latere maanden. Het goed nagaan 

waarom declaraties worden afgekeurd is ook belangrijk. Op de juiste wijze 

opnieuw declareren is de moeite waard en levert meer op dan het kost. 

Op deze wijze sta ik de ‘patiënt’ bij en probeer ik eventuele zorgen weg te 

nemen. Maar zoals een arts de patiënt soms doorverwijst naar een specialist, 

zo verwijs ik ook de arts weleens door naar een specialist. Intern zijn dat de 

specialisten op het gebied van de personeelsadministratie, onze HR-adviseurs 

en onze fiscale adviseurs. Onze specialisten betrek ik bijvoorbeeld bij de over-

name van een praktijk of bij de afweging om wel of niet te gaan samenwerken 

in een maatschap. Zoals ziekenhuizen samenwerken met andere ziekenhuizen, 

zo betrek ik soms ook externe specialisten bij mijn werk; hierbij denk ik bij-

voorbeeld aan bankiers en software leveranciers. 

Om als kantoor onze cliënten in de medische beroepsgroep optimaal van 

dienst te zijn, hebben we een ‘branchegroep medici’ waarin vanuit elke vesti-

ging een specialist zitting heeft. Zo zorgen we dat we onze kennis up-to-date 

houden en dat we onze ervaringen delen, alles ten dienste van de ‘patiënt’! 
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Actueel.
De goedgekeurde overeenkomst als vervanger van de VAR, 
bent u goed voorbereid?

Het is geen nieuws meer dat de Verklaring arbeidsrelatie 

(hierna: VAR) met ingang van 1 mei 2016 wordt afgeschaft. 

Met ingang van die datum wordt namelijk de Wet deregule-

ring beoordeling arbeidsrelaties (hierna: WDBA) van kracht. 

In dit artikel gaan wij in op de gevolgen van de WDBA 

voor u als medicus. Als wij in dit kader de term “opdracht-

gever” hanteren, dan bedoelen wij u als medicus (huisarts, 

tandarts etc.) die een derde inhuurt voor de uitvoering van 

bepaalde werkzaamheden. Een voorbeeld hiervan is de 

waarneming door een huisarts ten behoeve van een 

andere huisarts.

Het verschil tussen de VAR en de 
WDBA
Om met de deur in huis te vallen: terwijl de VAR u als opdrachtgever onder 

voorwaarden een absolute vrijwaring gaf met betrekking tot de inhouding en 

afdracht van loonheffingen, is dat bij de WDBA geenszins het geval! 

Integendeel, indien onverhoopt achteraf blijkt dat naar de mening van de 

Belastingdienst sprake is van een dienstbetrekking dan zal de Belastingdienst 

bij toepassing van de WDBA de naheffingsaanslag loonheffingen (loonbelas-

ting, premies sociale verzekeringen en premie Zorgverzekeringswet) in begin-

sel opleggen aan u als opdrachtgever. Uiteraard zit u daar niet op te wachten! 

Wellicht dat u dan overweegt om de naheffingsaanslag loonheffingen 

geheel te verhalen op uw opdrachtnemer. Dat is echter niet mogelijk. In de 

Zorgverzekeringswet en de Wet financiering sociale verzekeringen staat dat 

dergelijke verhaalsbepalingen in de overeenkomst nietig en strafbaar zijn. 

Het lijkt er sterk op dat de Belastingdienst na invoering van de WDBA haar 

controle primair gaat richten op u als opdrachtgever. Dat betekent dat u maat-

regelen moet treffen om de discussie over een mogelijke dienstbetrekking 

zoveel als mogelijk aan de voorzijde te beperken. Een goedgekeurde overeen-

komst is hierbij essentieel.

De goedgekeurde overeenkomst en de 
WDBA
De WDBA is gebaseerd op de werking van (vooraf) door de Belastingdienst 

goedgekeurde (model)overeenkomsten. Indien u als opdrachtgever met uw 

opdrachtnemer samenwerkt conform de in de overeenkomst opgenomen 

bepalingen,  kunt u als opdrachtgever erop vertrouwen dat er geen sprake is 

van inhoudingsplicht voor de loonheffingen.

Bij het gebruik van een overeenkomst kan het gaan om een algemene model-

overeenkomst zoals opgesteld door bijvoorbeeld de Belastingdienst of MKB-

Nederland. Het kan echter ook gaan om voorbeeldovereenkomsten voor spe-

cifieke branches zoals opgesteld door bijvoorbeeld de Landelijke Huisartsen 

Vereniging (LHV), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering 

der Tandheelkunde (KNMT) of de Koninklijke Nederlandse Organisatie van 

Verloskundigen (KNOV).  Daarnaast is het mogelijk om te werken met een 

door uzelf opgestelde overeenkomst die ter goedkeuring wordt voorgelegd 

aan de Belastingdienst.

Met een overeenkomst wordt bedoeld een overeenkomst van opdracht con-

form art. 7:400 BW en volgende. Een overeenkomst van opdracht heeft als 

kenmerk dat partijen geacht worden niet te werken op grond van een privaat-

rechtelijke dienstbetrekking (lees ook: arbeidsovereenkomst). 

Er is sprake van een dienstbetrekking als aan de volgende drie cumulatieve 

voorwaarden wordt voldaan:

• Het verrichten van persoonlijke arbeid 

• De aanwezigheid van een gezagsverhouding

• Het genieten van loon

Het kenmerk van een overeenkomst van opdracht is juist dat aan deze 

cumulatieve voorwaarden voor een dienstbetrekking niet wordt voldaan. 

Indien verdedigbaar is dat sprake is van een overeenkomst van opdracht 

dan ontbreekt bijvoorbeeld de gezagsverhouding en/of heeft de opdracht-

nemer de mogelijkheid zich te laten vervangen door een derde. 

In dit kader verwijzen wij naar de website van de Belastingdienst waarop voor-

beeldovereenkomsten zijn te vinden die inmiddels zijn goedgekeurd door de 

Belastingdienst. Op de website treft u o.a. voorbeeldovereenkomsten aan die 

zijn opgesteld door de Landelijke Huisartsen Vereniging. Indien partijen werken 
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conform deze overeenkomsten dan is voor de opdrachtgever geen sprake van 

inhouding en afdracht van loonheffingen. Het aantal voorbeeldovereenkom-

sten op de website van de Belastingdienst zal naar verwachting de komende 

maanden toenemen. 

De voorwaarden waaronder de 
Belastingdienst een overeenkomst 
beoordeelt
Het is voor u als opdrachtgever maar ook voor de opdrachtnemer erg belang-

rijk om te weten onder welke voorwaarden de Belastingdienst haar goedkeu-

ring verleent:

• Zolang de wet- en regelgeving niet is aangepast bestaat het risico dat de 

arbeidsrelatie wordt aangemerkt als een fictieve dienstbetrekking (gelijk-

gesteldenregeling) en u te maken krijgt met inhouding en afdracht van 

loonheffingen.

• De Belastingdienst bepaalt haar standpunt op basis van de in de overeen-

komst opgenomen tekst. Indien uit de feiten en omstandigheden blijkt dat 

door partijen anders wordt gehandeld kan de Belastingdienst zijn stand-

punt herzien.

• Anders dan bij de VAR neemt de Belastingdienst bij de beoordeling van 

een overeenkomst geen voorlopig standpunt in over de fiscale kwalificatie 

van de opdrachtnemer. Over de eventuele gevolgen voor de inkomsten- 

en omzetbelasting van de opdrachtnemer geeft de Belastingdienst dus 

geen oordeel.

• Indien partijen gebruik maken van een door de Belastingdienst goedge-

keurde overeenkomst dienen partijen in de overeenkomst te verwijzen 

naar het bijbehorende registratienummer van de overeenkomst.

• Het oordeel van de Belastingdienst heeft een looptijd van vijf jaar, te 

rekenen vanaf de datum van goedkeuring. Dit onder voorbehoud van 

wijzigingen in de wet- en regelgeving. Jurisprudentie kan reden zijn voor 

de Belastingdienst haar goedkeuring in te trekken.

• De Belastingdienst aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele 

schade die voortvloeit uit het gebruik van een overeenkomst. De Belas-

ting dienst beoordeelt de overeenkomst uitsluitend met het oog op het 

geven van zekerheid omtrent het wel of niet aanwezig zijn van een 

dienstbetrekking. Hieruit volgt dat de Belastingdienst bij haar goedkeuring 

geen uitspraken doet over de vraag of de overeenkomst juridisch ook 

houdbaar is. 

Aanpassingen van de tekst in de 
voorbeeldovereenkomst 
Het gebruik van een door de Belastingdienst goedgekeurde model- of voor-

beeldovereenkomst heeft natuurlijk grote voordelen. Immers, als u handelt 

conform de in de overeenkomst genoemde bepalingen heeft u als opdrachtge-

ver normaliter niet te maken met de inhouding en afdracht van loonheffingen. 

De opdrachtnemer stuurt u een factuur en u betaalt het factuurbedrag; 

daarmee hebt u aan uw verplichtingen voldaan. >>
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Echter, het zal niet voor de eerste keer zijn dat blijkt dat de praktijk een stuk 

weerbarstiger is. Het kan zomaar zijn dat u als opdrachtgever of opdracht-

nemer vindt dat een bepaling in de model- of voorbeeldovereenkomst 

aangepast dient te worden omdat de praktijk nu eenmaal anders is. Wees 

alert in deze situaties omdat dit grote gevolgen kan hebben voor de door de 

Belastingdienst vooraf gegeven goedkeuring. 

In de model- of voorbeeldovereenkomsten heeft de Belastingdienst een aantal 

bepalingen gearceerd. Deze bepalingen mogen in ieder geval niet zomaar wor-

den aangepast. Aanpassing hiervan betekent dat de goedkeuring vooraf door 

de Belastingdienst vervalt! Besluiten partijen om wijzigingen in de gearceerde 

tekst door te voeren of delen van deze tekst te laten vervallen dan is het raad-

zaam de overeenkomst opnieuw ter beoordeling voor te leggen.

Nadrukkelijk merkt de Belastingdienst op dat aanpassingen van de niet-gear-

ceerde tekstgedeelten zijn toegestaan. Deze aanpassingen hoeft u niet voor te 

leggen aan de Belastingdienst. Aanpassingen van niet-gearceerde tekstgedeel-

ten hebben in beginsel geen invloed op het standpunt van de Belastingdienst, 

tenzij ze strijdig zijn met de gearceerde bepalingen in de overeenkomst.

Fiscale en juridische aandachtspunten 
in de overeenkomst 
Uiteindelijk gaat het er u als opdrachtgever om dat u een overeenkomst 

hanteert die zowel fiscaal als juridisch de toets der kritiek kan doorstaan. 

Onderstaand enkele aandachtspunten:

Fiscaal

Een belangrijk fiscaal aandachtspunt is de btw. Indien bijvoorbeeld een huis-

arts een overeenkomst van opdracht aangaat met een andere huisarts, in het 

kader van tijdelijke waarneming, zal zeer waarschijnlijk een beroep kunnen 

worden gedaan op de medische btw-vrijstelling. 

Mogelijk blijkt achteraf dat de opdrachtnemer ten onrechte geen btw in reke-

ning heeft gebracht en dat hij deze btw alsnog op u wil verhalen. Het is daar-

om gewenst hierover duidelijkheid te scheppen in de overeenkomst. Bezien 

vanuit uw positie als opdrachtgever is het raadzaam om in de overeenkomst 

op te nemen dat een eventuele naheffing van btw voor rekening en risico is 

van de opdrachtnemer. Dat voorkomt discussies achteraf. 

Een ander voorbeeld is de inhouding en afdracht van loonheffingen. Zoals 

eerder vermeld, geldt voor de opdrachtgever een verhaalsverbod jegens de 

opdrachtnemer voor de premie Zorgverzekeringswet en de sociale verzeke-

ringspremies. Echter, een opdrachtgever kan in de overeenkomst wel afspra-

ken maken om de bij hem nageheven loonbelasting alsnog te verhalen op 

de opdrachtnemer. Deze mogelijkheid tot verhaal van loonbelasting betekent 

voor de opdrachtgever dat hij de belastinginspecteur zal verzoeken om een 

enkelvoudige naheffingsaanslag  op te leggen in plaats van een gebru-

teerde naheffingsaanslag. De naheffingsaanslag zal dan aanzienlijk lager 

uitvallen!

Juridisch

De overeenkomst van opdracht heeft een sterk juridisch karakter. Het 

hanteren van deze overeenkomst heeft als doel om tot uitdrukking te 

brengen dat partijen geen arbeidsovereenkomst wensen aan te gaan. 

De arbeidsrechtelijke aspecten in deze overeenkomst zijn echter even 

belangrijk als de fiscale aspecten. Daarnaast spelen aspecten als aan-

sprakelijkheid, geheimhouding etc. ook een belangrijke rol. 

Indien u als medicus gebruikmaakt van een modelovereenkomst zoals 

bijvoorbeeld opgesteld door de LHV, KNMT of KNOV, kunt u er in begin-

sel van uitgaan dat deze beroepsorganisaties de overeenkomst ook 

juridisch hebben getoetst of dit hebben laten doen. Het is echter voor 

de praktijk uiterst belangrijk dat u zich goed bewust bent van de aard 

en strekking van de bepalingen. Het gevaar bestaat dat een modelover-

eenkomst wordt gehanteerd zonder inhoudelijk goed kennis te hebben 

genomen van de bepalingen. Ons advies is dat u zich nader laat infor-

meren als de relevantie van een bepaling in de overeenkomst u ontgaat. 

Ook als u zelf aanpassingen doorvoert in een modelovereenkomst is 

het belangrijk dat u zich tenminste de vraag stelt of het wenselijk is dit 

juridisch en/of fiscaal te laten toetsen.

In dit kader kunt u ook denken aan de toepassing van algemene voor-

waarden die de opdrachtnemer mogelijk hanteert. Indien uw opdracht-

nemer hiervan gebruikmaakt dan kan het zijn dat deze algemene voor-

waarden de bepalingen in uw overeenkomst buiten werking stellen. Bent 

u zich hiervan bewust en bent u daartoe bereid?

Ten slotte
Het gebruik van modelovereenkomsten heeft niet alleen maar voor-

delen. Het risico voor u als opdrachtgever is door de invoering van de 

WDBA aanzienlijk groter geworden. Een overeenkomst die juridisch en 

fiscaal de toets der kritiek kan doorstaan is derhalve essentieel voor uw 

praktijk!

Indien u gebruik gaat maken van een vooraf door de Belastingdienst 

goedgekeurde modelovereenkomst, weest u zich er dan van bewust 

dat dit niet automatisch betekent dat hiermee  alle risico’s voor u zijn 

afgewend.

Desgewenst adviseren wij u graag nader over de modelovereenkomsten. 

Maakt u gebruik van een door uzelf opgestelde overeenkomst, dan 

verzorgen wij graag een fiscale en/of juridische check!
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Specialisme.

Ieder z’n vak. Het is dan ook begrijpelijk dat u als arts de administratieve 

vereisten rondom uw assistentes en praktijkondersteuners niet als uw eerste 

taak ziet. Ervaart u uw personeels- en salarisadministratie als een “zorgdos-

sier”? Niet nodig: laat u ontzorgen! Ieder z’n vak!

Laten we eerlijk zijn: er komt best wat kijken bij het hele proces van aan-

name tot ontslag van personeel. Zo gelden er diverse (administratieve) ver-

plichtingen rondom arbeidsvoorwaarden en salariëring. En hoe houdt u alle 

wijzigingen van wet- en regelgeving bij? Neem alleen al de wijzigingen in de 

Wet werk en zekerheid: aanzegtermijn, transitievergoeding, etc.  

Hoe gaat u dit, als werkgever, tijdig signaleren en hoe gaat u optimaal 

gebruik maken van de mogelijkheden? En wat te denken van de regels die 

gelden voor het voeren van de salarisadministratie en de pensioenadmini-

stratie en het doen van de aangifte loonheffingen? Begint het u te duizelen? 

Het medicijn dat het beste aanslaat is: ontzorgen! 

In het kader van goed werkgeverschap is het van belang dat de zaken 

rondom uw personeel goed georganiseerd en geborgd zijn. Uiteindelijk blijft 

u als werkgever verantwoordelijk, maar door gebruik te maken van goede 

geavanceerde software en het uitbesteden van de salarisadministratie aan 

een betrouwbare partner, is dit belangrijke deel van uw taak als werkgever in 

goede handen.

Van Ree HR Consultants maakt gebruik van geavanceerde software waarmee 

de salarisadministratie snel, correct en efficiënt uitgevoerd wordt. Een onder-

deel van deze software is een geïntegreerde HR-module. Met behulp van sig-

naalfuncties wordt u tijdig geattendeerd op zaken zoals:

• Afloop proeftijd

• Tijdig signaleren van de aanzegtermijn bij arbeidsovereenkomsten voor 

bepaalde tijd

• Verjaardagen

• Jubilea

• Etc.

Ook het registreren van verlof en verzuim is een mogelijkheid die deze soft-

ware biedt. Zo ziet u in één oogopslag wat de personele bezetting in uw prak-

tijk is. Zelfs hebben uw medewerkers de mogelijkheid om digitaal verlof aan 

te vragen en u hebt de mogelijkheid om de aanvragen digitaal te accorderen 

zodat de verlofadministratie altijd up-to-date is. Daarnaast kan de verzuim-

registratie volledig digitaal worden bijgehouden, met een directe koppeling 

naar uw arbodienst. Ook voor dit onderdeel kunnen signaalfuncties worden 

geactiveerd zodat u tijdig geïnformeerd wordt over de acties in het kader van 

de Wet verbetering Poortwachter. 

De wijzigingen/mutaties ten behoeve van de salarisadministratie kunnen 

online in het webbased systeem ingevoerd worden. Dit verhoogt de efficiency 

en de medewerkerstevredenheid!    

Kortom, het beste recept wat wij u kunnen geven is: maak een afspraak met 

Van Ree HR Consultants voor een consult over het medicijn ontzorgen!  

Personeels- en salarisadministratie: een zorg?
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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 is
niet aansprakelijk 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
doorn@vanreeacc.nl
www.accountantsindezorg.nl

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

Koolhovenstraat 11, 
3772 MT  Barneveld
Postbus 272, 
3770 AG  Barneveld
T (0342) 40 85 08
barneveld@vanreeacc.nl
www.accountantsindezorg.nl 
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| Kantoor Alphen aan den Rijn

| Kantoor Barneveld

eerstelijnsthematiek, benaderbaar is en uiteraard betaalbaar.  In Johan Arends 

hebben we een goede expert en sparringpartner. Hij is kritisch, persoonlijk en 

laagdrempelig bereikbaar.  Belangrijk uitgangspunt is dat we als centrum zelf 

doen wat we zelf kunnen. Positief is bijvoorbeeld hoe Johan Astrid coacht bij 

het optimaliseren van de boekhouding, waardoor uiteindelijk kosten worden 

bespaard. Van Ree HR Consultants verzorgt de salarisadministratie. De afstand 

Hellevoetsluis – Barneveld is aanzienlijk. Dat staat de dienstverlening door 

Van Ree HR Consultants niet in de weg. ‘Waar mogelijk digitaal, waar nodig 

persoonlijk’ is hierbij het motto.

Momenteel oriënteren we ons op een nieuw pand. Gezien onze tevredenheid 

over de bemoeienis van Van Ree Accountants bij de recente praktijkovername 

door ons centrum, rekenen we erop dat ze ook hierbij hun adviserende rol 

oppakken. Ten dienste van het huisartsenvak, waarin het contact van mens tot 

mens centraal staat.

Voor meer informatie: www.huisartsenmcsh.praktijkinfo.nl

Impressie.
door huisarts Aart van Wolfswinkel 
te Hellevoetsluis

Huisartsgeneeskunde is echter meer dan patiëntcontact. In Medisch Centrum 

Struytse Hoeck in Hellevoetsluis werken we nauw samen in een team met vijf 

huisartsen en een aantal medewerkers. Samen klaren we de klus. De assi-

stente is de spil van de praktijk, de praktijkondersteuner doet de chronische 

zorg en de POH-GGZ is er voor hulp bij psychische problemen. Als huisarts/

praktijkmanager houd ik overzicht over de organisatie in brede zin, inclusief 

het personeelsbeleid. Gelukkig worden veel uitvoerende taken gedaan door 

Astrid, onze administratief medewerker. Zij is ook aanspreekpunt voor Van Ree 

Accountants. 

Twee jaar geleden maakten we de overstap naar Van Ree Accountants. Een 

bewuste stap. We zochten een accountant die goed op de hoogte is van de 

‘Geneeskunde is soms genezen, dikwijls verlichten en altijd 

troosten’. Dit oude Franse spreekwoord van Ambroise Paré 

(1510-1590)  is veelzeggend; een waardevol motto voor de 

dagelijkse praktijk in de zorg. Ook voor mijn werk als huis-

arts in Hellevoetsluis. Denkend aan het werk in mijn praktijk 

realiseer ik me dat nabij zijn, present zijn, vaak al helpend 

is. Aan het bed van een terminale patiënt met nierfalen, 

tijdens het consult met een jonge knul met angstklachten 

en tijdens het kraambezoekje na een lastige bevalling. 

Empathie (begrip) is een belangrijke tool in ons werk. Maar 

er is meer nodig. Als generalist loop je een generatie lang 

mee met je patiënten, lever je zorg van de wieg tot het 

graf, bij kleine kwalen en bij complexe problematiek. Een 

gevarieerd bestaan.


