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VOORWOORD

Voor u ligt het jaarverslag 2019 van SALT. Een jaar waar-

in alles nog gewoon was. Een jaar met volle wachtka-

mers bij de huisarts en bij SALT, een jaar waarin we als 

zorgmedewerkers een arm om de schouder van onze 

medemensen konden slaan en waarin we zonder mas-

ker, mondkapje, handschoenen en schort ontspannen 

diagnostiek konden bieden. Een jaar waarin VGZ be-

sloot om na 65 jaar SALT ‘buiten spel’ te willen zetten 

door een niet goed voorbereide ‘tender’ en de produc-

tie te geven aan een andere partij. Dit ging gelukkig 

niet door. Samen met jullie huisartsen verdedigden we 

ons en jullie SALT.” Regionaal werken blijkt namelijk 

heel belangrijk en dat weten NU des te beter! 

Het is dus onmogelijk om ‘HET NU’ dat zo veranderd is ten 

opzicht van ‘HET TOEN 2019’ niet mee te nemen in dit voor-

woord. Soms is het heden namelijk te veel aanwezig om het 

verleden nog te horen. We zitten midden in een Pandemie; 

COVID-19 heeft de wereld in haar greep en ook ons land 

wordt niet overgeslagen. 

Al de eerste week februari bestelde SALT haar eerste partij 

mondkapjes: FFP2 maskers (‘we hadden nog een protocol van 

de ‘Mexicaanse griep’ en ‘de SARS’). Dit was een aantal we-

ken vóór de bewuste Carnaval en vóórdat de eerste hoesten-

de mensen vanaf de wintersport in Noord Italië en Oostenrijk 

terugreisden met een zeer hardnekkig nieuw virus. Het gaf mij 

een goed gevoel zo’n 300 mondkapjes, die toen al moeilijk te 

bestellen waren, op voorraad te hebben voor onze medewer-

kers. Het bleek een goede eerste zet, want 4 weken later hielp 

het ons om continuïteit van zorg te waarborgen aan vele zieke 

hoestende (TD) patiënten die thuis geprikt moesten worden. 

Het weekend van 14 en 15 maart was cruciaal. Samen met SEZ/

HZW, de HAROP en onze RVT heeft het crisis-kernteam van 

SALT beleid gemaakt: beleid om continuïteit van diagnostiek te 

borgen voor zeer zieke patiënten en de cliënten van de trombo-

sedienst te blijven bedienen. Prikpunten in verpleeghuizen gin-

gen dicht en de COVID-sporthallen gingen open. Onderzoeks-

banken van SALT gingen naar de sporthallen en nieuwe locaties 

(Boeierstraat) gingen open. Dagkoersen en keihard werken was 

het wel ja! Medewerkers waren bang, maar prikken deden ze 

 

als de beste! Prikken op afspraak met een triage systeem ‘onli-

ne en aan de telefoon’, plexiglas schermen, aangepaste wacht-

kamers en rijen buiten. Het is nog steeds topsport! 

Einstein zei ooit: ‘een slim iemand lost een probleem op en een 

wijs iemand vermijdt het.’ We hebben getracht ‘wijs’ te zijn, 

maar om uit de Pandemie te komen heb je volgens mij slimme 

en wijze mensen nodig. Met onze preventieve maatregelen zijn 

alle 180 medewerkers vrij van COVID-19 gebleven. 

2019 was een jaar waarin HZW officieel een statutaire positie in 

de RVT van SALT innam, een jaar waarin SALT weer echt ver-

bonden is met haar achterban en de huisartsen de regie heb-

ben. Een jaar waarin ook in Amsterdam met onze samenwer-

kingspartner OLVG-lab BV meer en meer vraag kwam naar de 

eerstelijns diagnostiek van SALT. Een jaar waarin SALT met o.a. 

Petra Elders en Thomas Merlijn de resultaten van de SALT Os-

teoporose Studie in het vooraanstaande wetenschappelijk blad 

Journal of Bone and Mineral Research (juni 2019) publiceerden. 

Kortom een heel gewoon jaar!

‘Het heden is 
teveel aanwezig 
om het verleden 

nog te horen’

C. J. NIEMEIJER,  
HUISARTS EN BESTUURDER SALT
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MISSIE EN VISIE

VISIE
De gezondheidszorg in Nederland beweegt continu als re-

actie op een veranderende maatschappij, alsmede door de 

internationale ontwikkelingen op het gebied van de medische 

zorg en techniek. Dit zorgt voor meer taken en verantwoor-

delijkheden in de eerste lijn. Cliënten worden bewuster en 

kritischer op het gebied van zorgkeuze en kosten. SALT is een 

eerstelijns diagnostisch centrum van, voor en door de huisarts 

welke doelgerichte, kwalitatief hoogwaardige diagnostiek en 

zorg in de eerste-en anderhalfde lijn biedt.

SALT anticipeert met haar service proactief op de veranderin-

gen in het zorg- en diagnostisch landschap en stelt de ont-

wikkelingen in de eerste lijn centraal door:

SALT biedt, in samenwerking met de huisartsen, snelle, betrouwbare eerstelijnszorg- en  
diagnostiek, dichtbij huis en in de vertrouwde omgeving van de cliënt en de huisarts.

�	 	Vakkundige diagnostiek in de eerste een anderhalfde lijn te bieden wat 

resulteert in minder verwijzingen naar de tweede lijn.

�	 	Substitutie; Eenmaal in de tweede lijn? Cliënten kunnen snel terug naar de 

eerste- of anderhalfde lijn voor verdere diagnostische opvolging en zorg.

�	 	Hoogwaardige routine diagnostiek, zorg en zelfmanagement voor een groeiend 

aantal patiënten met chronische- of welvaartziekten en ouderen. Ook aan huis!

�	 	Ketenpartner te zijn voor de zorgverlener.

�	 	Kennis- en adviescentrum te zijn voor diagnostiek en ondersteuning op maat 

voor de eerste lijn.

�	 	Onze persoonlijke SALT-service en flexibiliteit te bieden dichtbij de cliënt, de 

huisarts en overige eerste- en anderhalfde-lijns zorgverleners.

�	 	Vernieuwing; in het kader van vergaande digitalisering van de maatschappij, 

biedt SALT ondersteuning voor huisarts en cliënt.
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ONZE MENSEN, ONZE WAARDEN

De kracht van SALT zit in onze medewerkers. Zij maken het elke dag mogelijk die vertrouwde service te bieden, persoonlijke 
aandacht te geven en hun deskundigheid te tonen aan onze cliënten waarbij zij onze kernwaarden uitdragen.

Deze kernwaarden zijn belangrijk voor SALT, 
zodat cliënten ons hierin herkennen. Hier staan wij voor:

DESKUNDIGHEID
“Deskundig zijn is ook kritisch naar jezelf kijken. 

Deskundigheid is geen gegeven maar iets waarin 

wij onszelf continu willen blijven verbeteren.”

SERVICEGERICHT
“Servicegericht is een complexe quote; iedereen 

ervaart service anders. Ik zie service als een middel 

voor het verdienen van ambassadeurs.”

SAMENWERKEND 
“Bij SALT zetten we de cliënt op de eerste plaats. 

Dit kunnen we niet alleen; samen vormen we een 

betrokken, deskundig en service-gericht team.”

DOELMATIGHEID
“Bij SALT proberen we op een doelmatige, efficiënte manier om te gaan met tijd 

en middelen. Dit kan alleen door met z’n allen scherp te blijven op processen en 

jezelf telkens af te vragen…kan dit efficiënter met behoud van kwaliteit?”
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REGIONALE ZORG, NÓG DICHTER BIJ DE HUISARTS

SALT heeft, als eerstelijns diagnostisch centrum, de missie 

om in samenwerking met de huisartsen, snelle, betrouwbare 

eerstelijnszorg- en diagnostiek te bieden, dichtbij huis en in 

de vertrouwde omgeving van de cliënt en de huisarts.

Ook in 2019 hebben wij hard gewerkt om deze missie zo 

krachtig mogelijk uit te dragen door dichtbij de huisartsen te 

staan en samen te werken aan betere, efficiënte zorg. Een 

belangrijke ontwikkeling in de regionale zorg die invloed 

heeft op het beleid van SALT is de beleidsregel huisartsenzorg 

en multidisciplinaire zorg van de NZA . Daarin zijn concrete 

afspraken gemaakt over regionale samenwerking en de finan-

ciering daarvan door de zorgverzekeraars, in het bijzonder de 

Organisatie & Infrastructuur (module O&I).

Als initiatiefnemer van regionale samenwerking van het 

eerste uur, was SALT het eerste huisartsenlaboratorium van 

Nederland en ook medeoprichter van de SEZ. Deze rol is haar 

op het lijf geschreven. SALT heeft tot doel haar regionale 

positie te behouden en heeft daar in haar beleid uiteraard al 

op ingespeeld en is intensief betrokken bij de totstandkoming 

van de O&I module.

SALT onderschrijft ook in 2019 de bewuste keuze om een 

zelfstandig eerstelijns diagnostisch centrum te blijven omdat 

er nog steeds behoefte is aan een flexibel en zelfstandig 

eerstelijns diagnostisch centrum met korte lijnen naar de 

samenwerkingspartners in de regio. In 2018 werd besloten 

de HZW (Huisartsenposten Zaanstreek Waterland) kwali-

teitszetels te bieden in de Raad Van Toezicht van SALT. Op 

deze manier zouden de huisartsen direct betrokken zijn bij 

het beleid van SALT. In 2019 werd dit statutair geregeld en 

ligt SALT in handen van de huisartsen. Hiermee is de huidige 

verbondenheid verzegeld.

En zo staat, na bijna 65 jaar SALT, de bedoelde missie 

als ondersteunende organisatie van en voor de huisarts 

nog steeds overeind.

SALT IN HANDEN VAN DE HUISARTSEN- HUIDIGE VERBONDENHEID VERZEGELD.

Bepalen gezamelijk
het beleid van SALT

Onafhankelijk lid

RvT benoemt 
het bestuur 
(directeur)

Huisartsen in de regio directe invloed 
op benoeming leden van de RvT

Kwaliteitszetel

HZW

RvT SALT

Bestuur

1  Het Addendum bestuurlijk akkoord huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2018

JAARVERSLAG 2019 6/19



INNOVATIE EN ONTWIKKELING:

OVERGESTAPT OP VOLLEDIG DIGITAAL 
AANVRAAGPROCES VOOR ALLE DIAGNOSTIEK BIJ SALT

SALT speelt pro-actief in op ontwikkelingen in het zorglandschap om haar heen 
om zo haar toekomstbestendigheid te kunnen waarborgen.

De werkdruk wordt steeds hoger, terwijl 

de tarieven onder druk staan. Wij onder-

zoeken daarom continu de efficiency van 

de zorgvraag om, waar mogelijk, de zorg-

verlener en patiënt te ontzorgen. Innova-

tie en ontwikkeling speelt een heel voor-

name rol binnen dit onderzoeksproces.

In 2019 hebben wij wederom veel 

mooie resultaten geboekt gericht op 

innovatie en ontwikkeling. Hier zijn 

enkele zaken uitgelicht:

In 2018 werd het papierloos aanvraagproces geïntroduceerd 

via ZorgDomein voor laboratoriumdiagnostiek bij SALT Hier-

bij was het niet meer nodig een papieren verwijzing mee te 

geven aan de patiënt en bood het diverse voordelen in het 

proces waaronder o.a. de mogelijkheid om achteraf nog een 

bepaling toe te voegen zonder een nieuwe aanvraag te hoe-

ven doen. Deze digitaliseringsstap maakte het mogelijk om in 

95% van de ‘routine’ bepalingen nog dezelfde dag die ver-

trouwde uitslag te kunnen bieden waar SALT voor staat. 

Per 1 juni 2019 is SALT overgestapt op het volledig digitale 

aanvraagproces voor alle diagnostiek bij SALT. SALT loopt 

hierin voorop. Het oude fysieke laboratoriumformulier komt 

hiermee in principe te vervallen.

OUDE PROCES VERTRAGEND
Eén van de redenen voor deze efficiency-stap is het ou-

de-vertragende proces: Ieder ‘oud lab formulier’ diende bij 

SALT handmatig ingevoerd te worden door een invoerteam. 

Pas als de formulieren ingevoerd waren ‘wist de laboratorium- 

apparatuur’ wat ze met een bloedbuis moesten doen. Ons 

laboratorium is zo geautomatiseerd dat de handmatige 

invoer de zwakste schakel was geworden. Daarbij was dit 

proces erg foutgevoelig.
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In januari 2019 is onze buitendienst overgestapt op een plannings-

systeem. Hiermee wordt centraal, met behulp van planningssoft-

ware van HelpLine, de planning voor de gehele buitendienst ge-

maakt. Het plannen van huisbezoeken en het eventueel ‘on the job’ 

bijsturen gebeurt hierdoor efficiënter. Bovendien worden mede-

werkers ontlast door de realisatie van een betere werkverdeling en 

het niet langer zelf hoeven uitstippelen van de routes.

Dankzij de invoering van Careware maakt SALT een grote digitaliserings-

slag. Voortaan berekent Careware de meest optimale route voor onze 

thuisprikmedewerkers. Bij de verdeling van de cliënten wordt ook reke-

ning gehouden met de thuislocatie van onze medewerkers, dit verkort 

de reistijd aanzienlijk. We plannen hierdoor niet meer handmatig. Door 

gebruik van dit systeem zijn minder arbeidsuren nodig voor het plannen 

en kan personeel voor andere taken worden ingezet. Bijvoorbeeld om de 

kwaliteit van zorg nog verder te verbeteren.

SALT is in het eerste kwartaal van 2019 een pilot gestart 

voor bloedafname op afspraak, met als doel te onder-

zoeken of we de wachttijden kunnen verminderen op 

bepaalde piekmomenten en de drukte kunnen versprei-

den over een langer tijdvak. Vanuit het klanttevreden-

heidsonderzoek bleek dat op enkele locaties de wachttijd 

soms wat ontevredenheid opleverde. We proberen met 

deze pilot gehoor te geven aan dit signaal en een pas-

sende oplossing te bieden. 

De pilot is gestart op slechts enkele locaties waar men een 

afspraak kon maken voor bloedafname, na de zomer zijn hier 

nog locaties bijgekomen. Cliënten kunnen, na verwijzing via 

ZorgDomein, telefonisch contact opnemen met onze medische 

administratie voor het maken van een afspraak. Deze werkwijze 

betreft overigens een tijdelijke oplossing. Het uiteindelijke doel 

is, bij het slagen van de pilot, de systemen zo aan te passen dat 

men zelf online een afspraak kan maken voor bloedafname.

De eerste reacties van cliënten zijn positief. Aansluitend aan 

het ‘prikken op afspraak-spreekuur’ is er eveneens een inloop- 

moment, waar men zonder afspraak terecht kan. Zo proberen 

we tegemoet te komen aan ieders voorkeur.

PLANNINGSSOFTWARE VOOR 
DE BUITENDIENST VAN SALT

PILOT - BLOEDAFNAME OP AFSPRAAKINNOVATIE EN ONTWIKKELING:
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SALTDerma is een Wtzi erkende instelling van eerste en tweede lijn 

samen. Onze zorg wordt geleverd zonder contractering met zorgver-

zekeringsmaatschappijen. De zorgkosten zijn daardoor altijd lager dan 

bij een vergelijkbaar bezoek aan het ziekenhuis. De patiënt is behou-

dens het verplicht eigen risico geen extra kosten verschuldigd.

Patiënten kunnen bij ons terecht voor het complete spectrum aan 

benigne en maligne huidaandoeningen inclusief dermatochirurgie, 

allergologie, kinderdermatologie etc. Op dit moment is flebologie en 

behandeling van varices nog niet mogelijk. Mocht de patiënt toch 

behandeling in een ziekenhuis nodig hebben dan is er een korte door-

verwijslijn met het BovenIJ ziekenhuis.

Een bezoek aan SALTDerma heeft voor uw patiënt voordelen:

• Vertrouwd adres dichtbij huis

• Praktische persoonlijke zorg door dezelfde dermatoloog

• Korte doorlooptijden en snelle terug verwijzing

• Korte toegangstijden, ook aan het einde van het jaar

DERMATOLOGEN
Aan de praktijk zijn de ervaren dermatologen dr. Rogier Heide  

en drs. Sagar Bhagwandin verbonden.

ZORGDOMEIN
Patiënten kunnen verwezen worden naar SALTDerma via ZorgDomein.

In 2019 hebben Christy Niemeijer en dermatoloog Rogier Heide het initiatief  
genomen om onder de vlag van SALT een dermatologie poli te starten. Kenmerkend  
is hoogwaardige specialistische zorg maar dan op eerstelijns-afstand van de patiënt.

MEDISCH SPEC IAL ISTEN D ICHTB I J

JAARVERSLAG 2019 9/19



KWALITEIT MET HOOFDLETTER

De accreditatie betekent dat SALT kwaliteit levert van een 

hoog niveau, niet alleen als organisatie maar ook de techni-

sche/analytische aspecten, alsmede de professionaliteit van 

onze medewerkers, zijn meegenomen in de beoordeling.

Onze medewerkers bepalen de waarde van SALT, en zorgen 

door de dagelijkse inzet voor een positieve beoordeling. Zo 

hebben onze cliënten ons gewaardeerd met een 8,5 score 

door middel van een markonderzoek via Markteffect. Een 

resultaat om trots op te zijn.

 

De uitkomsten hierop zijn vervolgens afgezet tegen de bench-

mark. SALT scoort wat algemene tevredenheid betreft een 

8,5, en daar zijn we dan ook enorm trots op!

Cliënttevredenheid en kwaliteit is een doorlopend proces en 

vraagt elke dag het uiterste van onze medewerkers. Daarom 

zijn we heel blij met het behaalde resultaat.

De ontvangen feedback gebruiken we om onze service en 

dienstverlening verder te optimaliseren.

SALT is ISO 15189 geaccrediteerd. Accrediteren betekent letterlijk: vertrouwen geven.  
We willen er blindelings op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van producten en  

diensten in orde is: dat uitslagen correct zijn. Kwaliteit is waar wij voor staan.

In dit onderzoek kwamen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

• Informatievoorziening

• Bereikbaarheid

• Wachtruimte en wachttijd

• Deskundigheid

• Vriendelijkheid

• Service
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SAMENWERKING OLVG LAB BV EN SALT

De zorgverleners rond onze bloedafname locaties zijn erg tevreden met de geboden 

laboratoriumservice. Wij zien nog elke maand het aantal aangevraagde laboratorium- 

diagnostiek stijgen en op verzoek bieden wij sinds 2019 op bepaalde locaties ook  

Fundus- en DXA-onderzoek aan. We zijn trots dat wij ook in Amsterdam samen met 

OLVG Lab BV onze service en kwaliteit kunnen aanbieden.

NIET MEER EXTRA BLOEDPRIKKEN 
Na bloedafname op een OLVG Lab BV | SALT afnamelocatie in Amsterdam gaat het 

onderzoeksmateriaal voor diagnostiek naar het OLVG laboratorium. Zo nodig is er 

door de verwijzer direct contact mogelijk met het desbetreffende (laboratorium) spe-

cialisme. Mocht een verwijzing naar OLVG ziekenhuis toch nodig blijken, dan hoeft de 

cliënt niet opnieuw bloed te laten afnemen.

PRIKKEN AAN HUIS 
Tevens biedt OLVG Lab BV | SALT ook de service van bloedafnames aan huis in Am-

sterdam. Deze service is voor cliënten die niet in de gelegenheid zijn om zelf naar een 

afnamelocatie van OLVG Lab BV | SALT  te komen. Wij verzorgen thuis-bloedafnames 

in heel Amsterdam.

Op dit moment beschikken wij over 5 bloedafname 

locaties in Amsterdam, te weten:

1. Bloedafname locatie Admiraal de Ruijterweg 109 

2. Bloedafname locatie Postjesweg 101 

3. Bloedafname locatie Sumatrastraat 100

4. Bloedafname locatie De Wittenkade 59 

5. Bloedafname locatie Koestraat 5-A

Wij bieden Fundusonderzoek aan op:

• OLVG locatie Spuistraat 239a

En wij verzorgen DXA onderzoek op:

• OLVG locatie Oosterparkstraat 9

Sinds 2017 verzorgt OLVG Lab BV alle laboratoriumdiagnostiek voor het door SALT in Amsterdam 
afgenomen onderzoeksmateriaal. Het grote voordeel voor de patiënt is dat bij een eventuele 
verwijzing door de huisarts naar het ziekenhuis extra bloedprikken niet nodig is.
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SALT OSTEOPOROSE STUDIE IN 
THE JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH

Vanaf 2010 werd een groot proefbevolkingsonderzoek 

gedaan, onder vrouwen boven de 65 jaar, naar ver-

hoogd fractuurrisico uitgevoerd door een samenwer-

king van SALT en het VUMC. 

Met trots konden wij u begin juli 2019 melden dat de SALT 

Osteoporose Studie werd gepubliceerd in the Journal of  

Bone and Mineral Research.

Dit screeningsonderzoek kreeg reeds in 2009 de (tijdelijke) 

status van een bevolkingsonderzoek. In het werkgebied van 

SALT deed het merendeel van de huisartsenpraktijken mee, 

maar ook in Haarlem, Amsterdam en Amstelveen werd het 

onderzoek verder uitgerold. Het is één van de grootste stu-

dies ter wereld geworden in het onderzoek naar screening 

bij Osteoporose. Het onderzoeksteam werd vanaf 2009 o.a. 

geïnitieerd en aangestuurd door Dr. Petra Elders (huisarts) en 

onderzoekcoördinator op de Vumc en Thomas Merlijn (huis-

arts), Coen Netelenbos (prof endocrinoloog Vumc) en Christy 

Niemeijer (huisarts en Directeur SALT).

The SALT Osteoporosis Study has been largely funded by Stichting Achmea Gezondheids-

zorg. Healthcare costs have been compensated by Achmea and VGZ Zorgverzekeraar. 

Additional financial support has been provided by Stichting Artsen Laboratorium en 

Trombosedienst. The sponsors did not have any role in the design and conduct of the stu-

dy; collection, management, analysis, and interpretation of the data; preparation, review, 

or approval of the manuscript; and decision to submit the manuscript for publication.

This article has been accepted for publication and undergone full peer review but has not 

been through the copyediting, typesetting, pagination and proofreading process, which 

may lead to differences between this version and the Version of Record. Please cite this 

article as doi: 10.1002/jbmr.3815

CLINICAL TRIAL
The effect of a screening and treatment program for the prevention 

of fractures in older women: a randomized pragmatic trial

First published: 20 June 2019

PUBLICATIE SALT OSTEOPOROSE STUDIE IN THE JOURNAL OF BONE MINERAL RESEARCH

Het onderzoeksteam
Het onderzoeksteam

Thomas Merlijn, huisarts en onderzoeker VUMC
Wesley van Hout, arts-onderzoeker VUMCDr. Petra Elders, huisarts en senior onderzoeker VUMC

Dr. Natasja van Schoor, epidemioloog VUMC
Christy Niemeijer, huisarts en medisch directeur SALT
Yvonne Hoeben, coördinator botdensitometrie SALT
Ilse van Delden, hoofd afdeling biometrie SALT
Menno Merlijn, IT-technische ondersteuning SALT
Prof. dr. em. J.C. Netelenbos, internist-endocrinoloog VUMC
Prof. dr. P. Lips, internist-endocrinoloog VUMC
Babette van der Zwaard, onderzoeker VUMC

Contactgegevens: 
Afdeling biometrie SALT, Telefoon: 075-6120512E-mail: sos@salt.nl

Adres:
Medisch centrum de VaartIrene Vorrinkplein 40a1506 WR Zaandam

Het wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door het artsenlaboratorium 

SALT in samenwerking met de Vrije Universiteit. Het onderzoek is wettelijk goedgekeurd 

door de gezondheidsraad en wordt ondersteund door Achmea. 048-029 Informatiefolder Onderzoek.V2.indd   8

01-04-14   10:24

Informatiebrochure SALT Osteoporose StudieOnderzoek naar de opsporing en behandeling van osteoporose in de huisartsenpraktijk

048-029 Informatiefolder Onderzoek.V2.indd   1

01-04-14   10:24

Read more: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jbmr.3815

JAARVERSLAG 2019 12/19



SALT MET EN
VOOR ELKAAR 
SALT vervult met haar zorg een belangrijke rol in de regio. 

Goede zorg bieden betekent volgens onze normen ook 

weten aan wie je deze zorg biedt. Wie is onze doelgroep en 

wat leeft er binnen de samenleving. Door hierin te verdiepen 

kunnen wij vanuit deze sociale rol nog beter inspelen op 

de wensen en behoeften en waar mogelijk ons steentje 

bijdragen aan een positieve leef- en werkomgeving. 

ZAAN DE WANDEL

SALT heeft samen met SEZ en HZW als bedrijventeam 

meegelopen aan de Zaan de Wandel. 

Over [Z]aan de Wandel- Sterk met elkaar

In Nederland is in 2018 ca. 110.000 kanker vastgesteld. Voor de 

desbetreffende vrouwen én mannen is dat een enorme dreun die 

het leven van hen en hun omgeving volkomen op zijn kop zet. Er 

is dan maar één ding dat telt: beter worden! Voor hun genezing 

is onderzoek naar kanker essentieel. Stichting [Z]aan de Wandel 

organiseert sinds 2011 jaarlijks een wandeltocht door Zaanstad en 

omstreken om geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker

Fotografie door: 
JoJo Creatieve Communicatie 

en Bart Homburg

SALT HEEFT ZICH IN 2019 O.A. INGEZET 
VOOR DE VOLGENDE DOELEN:
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Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt dementie.

Door de vergrijzing zal dementie in de toekomst volksziekte nummer één worden. 

Daarom is het belangrijk dat SALT ervoor zorgt dat mensen met dementie zich welkom 

blijven voelen en goed geholpen worden.

 

SALT komt veel in contact met ouderen. Bij de mensen thuis of op de poli. Naast het 

afnemen van bloed hebben onze medewerkers tevens een signaleerfunctie. Omdat 

dementie steeds vaker voor komt en daarmee ook de kans dat onze medewerkers er 

mee te maken krijgen heeft ons doen besluiten om SALT  ’dementieproof’ te maken. 

Dit hebben we gerealiseerd door online-trainingen te volgen 

met herkenbare situaties en zo de signalen van dementie 

eerder te herkennen. Ook kunnen we bij deze mensen onze 

service en dienstverlening waar nodig aanpassen. 

Jongeren op Gezond gewicht 

SALT heeft in september 2019 een symposium georganiseerd, in samenwerking 

met JGZ van GGD Zaanstreek-Waterland, Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) 

Zaanstad, kinderarts Anita Karperien (ZMC) en Christy Niemeijer, huisarts en be-

stuurder SALT met als thema ‘De jeugd is de toekomst…een gezonde toekomst’.

Eén op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. Kinderen met overgewicht 

zitten vaak niet lekker in hun vel, zijn minder fit dan hun leeftijdsgenoten en 

worden vaker gepest. In de regio Zaanstad is dit zelfs één op de zes en behoort 

hiermee tot de zwaarste regio landelijk gezien. Redenen genoeg om hier aan-

dacht aan te besteden.

Het symposium bestond uit een afwisselend programma over jongeren met 

overgewicht, de oorzaken en gevolgen voor nu en op termijn, de ketenaanpak 

en de rol van de centrale zorgverlener.

De opening van deze avond lag in handen van Wethouder S. Mutluer (Zaanstad).

SALT DEMENTIEVRIENDELIJK

SYMPOSIUM JOGG  EN JGZ

SALT – MET EN VOOR ELKAAR 
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SALT IN CIJFERS 2019
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FUNCTIEAFDELING       

DICHTBIJ DE HUISARTS:
Dat SALT dichtbij de huisarts staat blijkt tevens uit het aantal aanvragen 

voor functieonderzoek, lab- en beeldvormende-diagnostiek. 
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JAARVERSLAG 2019
RAAD VAN TOEZICHT SALT

1. RAAD VAN TOEZICHT 
De Raad van Toezicht van SALT houdt toezicht op het beleid 

van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken 

in de zorgorganisatie. De verantwoordelijkheidsverdeling 

tussen de Raad van Toezicht en de dagelijkse en algemene 

leiding is vastgelegd in de statuten van SALT en de daarop 

gebaseerde reglementen. De Raad van Toezicht vervult zijn 

toezicht- goedkeurings-, advies en werkgeversfuncties op een 

evenwichtige wijze en richt zich daarbij op het belang van de 

zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van 

de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en 

de centrale positie van de cliënt in het algemeen daarin. De 

Raad van Toezicht bepaalt zijn eigen agenda en de daarvoor 

noodzakelijke informatie. De Raad van Toezicht en zijn leden 

afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid voor de 

eigen informatievoorziening. Daarnaast treedt de Raad van 

Toezicht op als klankbord van de Raad van Bestuur en is diens 

werkgever. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden.  

 

De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2019 ge-

wijzigd. Per 1 januari 2019 was de zittingstermijn van mevr 

E.L.M.C. Rijnders beëindigd. Vanuit de wens om huisartsen 

meer invloed te geven en te binden aan SALT zijn de statuten 

in 2019 gewijzigd. In lijn daarmee is de Raad van Toezicht 

aangevuld met een toezichthouder afgevaardigd door HZW 

(Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland). Daarmee hebben in 

de Raad van Toezicht drie huisartsen zitting, naast een lid met 

financiële achtergrond en een onafhankelijk voorzitter. De 

samenstelling van de Raad van Toezicht is daarmee als volgt:

SAMENSTELLING 
• Mw. M.J.G. van de Lustgraaf-Wielens, Voorzitter

• Mw. M. Pen 

• Mw. M. Rietbergen 

• Dhr. R.J. Walpot 

• Dhr. B.W. Kalf 
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2. VERGADERINGEN
In 2019 kwam de Raad van Toezicht drie keer bijeen voor overleg met de Raad 

van Bestuur. Tevens heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie uitgevoerd. De 

voorzitter van de Raad van Toezicht heeft 1 keer overleg gevoerd met de OR (On-

dernemingsraad), samen met het bestuur. Tenslotte is er een separate bijeenkomst 

geweest van HZW (Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland) en bestuur/Raad van 

Toezicht SALT.

De Raad van Bestuur en de voorzitter Raad van Toezicht voeren agendaoverleg voor-

afgaand aan de vergaderingen. Tussendoor treedt de Raad van Bestuur regelmatig 

in contact met de voorzitter en/of leden van de Raad van Toezicht om hen op de 

hoogte te houden van ontwikkelingen die van belang zijn. 

Onderwerpen die op de agenda van de vergaderingen stonden zijn:

• Jaarrekening 2018 

• Begroting 2020

• Statuten, huishoudelijk reglement, profielen Raad van Toezicht

• Benoeming mevrouw Rietbergen

• Samenwerking OLVG

• Contracten zorgverzekeringen 

• Reorganisatie Trombosedienst

• ICT incident

• Transitie SEZ en regiomodel O&I

• Toekomstscenario’s voor SALT

3. ZELFEVALUATIE
De Raad van Toezicht heeft in 2019 één keer vergaderd zonder 

aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Op de agenda stonden:

• de evaluatie van ons eigen functioneren – met name het opnieuw 

op elkaar ingespeeld raken als leden van de Raad van Toezicht is aan 

de orde geweest, alsmede de invulling van de taak als afgevaardigde 

HZW (Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland) versus eventuele 

belangenverstrengeling met HZW (Huisartsenzorg Zaanstreek 

Waterland).

• onze visie op de toekomst van SALT – onze bevindingen zijn gedeeld 

met de Raad van Bestuur.

JAARVERSLAG 2019 RAAD VAN TOEZICHT SALT
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Bestuur

C.J. Niemeijer, huisarts

Raad van toezicht

M.J.G. v.d. Lustgraaf-Wielens

M. Pen

R.J. Walpot

E.L.C.M. Rijnders

B.W. Kalf

Commissie van advies

R. vd Sande, huisarts

H. Verlinden, huisarts

W. vd Maarel, huisarts

R.C. vd Veen, huisarts

M.M. Markvoort, huisarts

H. Vink, huisarts

Nevenfuncties C.J. Niemeijer

Bestuur SEZ

Participatie namens SALT

SAN ICT commissie: M. Blank en W. Sietses

SEZ

Participatie op de Regiotafel met HZW, HVMK en SEZ          

Partners

SEZ Stichting Eerstelijns Zorggroep

(kwaliteitszetel),

FNT Federatie Nederlandse Trombosediensten

SAN Samenwerkende Artsenlaboratoria NL

HZW Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland

HAP huisartsenpost

Diverse regionale ziekenhuizen

(ZMC, RKZ, Dijklander Ziekenhuis, OLVG)

Lid Regiotafel Antistolling ASKA - SIGRA

SALT 2019
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Eerstelijns diagnostisch centrum
Molenwerf 11, 1541 WR  Koog aan de Zaan

Telefoon: 088 - 9100100  E-mail: info@salt.nl

W W W . S A L T . N L

S A L T  J A A R V E R S L A G  2 0 1 9
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