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Voorwoord
We leven in een tijd van transitie, waarin een ziekenhuis actief moet inspelen op de
veranderingen om bestaansrecht te houden. Dit betekent dat we enerzijds door moeten gaan
met het ontwikkelen van het zorgaanbod waar we goed in zijn. We blijven ons onderscheiden
vanuit ons dna en eigen identiteit. Anderzijds nieuwe initiatieven beginnen; aanvankelijk klein dan
snel uitbouwen en opschalen. Initiatieven en innovatie, zodat de zorg biedt wat de patiënten
vragen.
Naast alle doorgaande veranderingen en ontwikkelingen moeten de leef- en systeemwereld
elkaar weer gaan overlappen. Ook in de zorg wordt steeds meer geregeld en georganiseerd.
Er is en blijft echter behoefte aan mensgerichte zorg: de mens centraal.
In financieel opzicht waren er in 2016 forse uitdagingen. Door de coöperatieve houding van de
zorgverzekeraars konden de afspraken gedurende het jaar beter worden afgestemd op de
daadwerkelijke patiëntenstromen. Uiteindelijk is het jaar met een positief resultaat afgesloten en
heeft het ziekenhuis haar balans verder verbeterd.
Om de continuïteit voor het leveren van hoogwaardige medisch specialistische zorg in het
verzorgingsgebied te waarborgen, wordt de komende jaren intensief geïnvesteerd, onder andere
in de vernieuwing van het OK-centrum.
Niet onbenoemd in dit jaarverslag mag blijven, dat in het afgelopen jaar de verhoudingen tussen
de raad van bestuur, de raad van toezicht en de medische staf ernstig onder druk stonden. We
hebben gezocht naar constructieve oplossingen en deze begin 2017 gevonden in de vorm van
onderzoek naar de onderliggende oorzaken van de spanningen in de driehoek raad van bestuur,
medische staf en raad van toezicht. De bevindingen uit dit onderzoek hebben geleid tot reflectie
en genomen maatregelen waaronder ingrijpende bestuurlijke vernieuwingen. Dit heeft concreet
geleid tot het vertrek van enkele leden van de raad van toezicht alsmede twee leden van de raad
van bestuur.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) die sinds het najaar van 2016 bij de materie
betrokken was, heeft na de bestuurscrisis geconstateerd dat de gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid van zorg nog beter verankerd moet worden in de
organisatie.
Dit betekent dat ons ziekenhuis nog in 2017 de oorzaak van de samenwerkingsproblemen
tussen raad van bestuur en medische staf nader moet analyseren en de raad van bestuur en
raad van toezicht weer op sterkte dient te brengen. De inspectie controleert dus nauwlettend of
herhaling van de bestuurscrisis wordt voorkomen en verbetermaatregelen in praktijk worden
gebracht.
Wij zien het tijdelijke verscherpte toezicht als een steuntje in de rug voor de verbeteringen die wij
doorvoeren en daarom als een meerwaarde voor de organisatie. De maatregel geeft focus in het
bouwen aan een goede interne samenwerking, in dialoog en verbinding, voor uitstekende
kwaliteit en veiligheid van zorg.

Wander Blaauw
Voorzitter raad van bestuur a.i.
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1.

Uitgangspunten voor de verslaglegging

In dit jaarverslag geeft Ziekenhuis Gelderse Vallei inzicht in het profiel van de organisatie, de
beleidsdoelstellingen van 2016, de activiteiten en de resultaten. De raad van toezicht en de raad
van bestuur leggen verantwoording af in dit verslag. Ook de medische staf, de
ondernemingsraad, de cliëntenraad, de klachtencommissie en de verpleegkundige adviesraad
doen verslag van hun werkzaamheden. Verder is het kwaliteitsjaarverslag opgenomen en wordt
aandacht besteed aan personeel, arbeidsomstandigheden en aan de financiële resultaten. Op
diverse plaatsen in het jaarverslag staat de wijze waarop Ziekenhuis Gelderse Vallei inhoud heeft
gegeven aan Corporate Governance, met name de Zorgbrede Governancecode. Met dit
jaarverslagverslag voldoen wij aan de voorschriften voor de jaarverslaglegging voor
zorginstellingen.
De prestaties van alle ziekenhuizen worden gemeten en transparant gemaakt door prestatieindicatoren. Deze worden gepubliceerd op de website www.ziekenhuizentransparant.nl
of via een link op de site van het ziekenhuis (www.geldersevallei.nl) en niet herhaald in dit
jaarverslag.
De verplichte bijlagen van dit jaarverslag zijn ingevuld via een webenquête via
www.jaarverslagenzorg.nl. Deze bijlagen bevatten nadere kwantitatieve en kwalitatieve
informatie in tabelvorm en vindt u niet nogmaals in dit document.

2.

Algemene informatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is een modern ziekenhuis gericht op goede patiëntenzorg en
opleiden. Het ziekenhuis onderscheidt zich op het gebied van voeding, sport en bewegen. Het
ziekenhuis heeft een omzet van € 233,8 miljoen en er werken ruim 2.600 medewerkers.

2.1

Algemene gegevens

Algemene gegevens Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei
Adres: Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede
Algemeen telefoonnummer: 0318-434343
Algemeen faxnummer: 0318-433964
Algemeen e-mailadres:communicatie@zgv.nl
Identificatienummer(s) NZa: 010-0614
KvK-nummer rechtspersoon: 41049860
Internetpagina: www.geldersevallei.nl

2.2

Structuur van het concern

Juridische structuur
De juridische structuur van het ziekenhuis is opgenomen in bijlage 3.
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Medezeggenschapsstructuur
De cliëntenraad, de medische staf en de verpleegkundige adviesraad zijn centraal
georganiseerd.
Verder beschikt het ziekenhuis over een ondernemingsraad op centraal niveau en
onderdeelcommissies op decentraal niveau. Er is een onderdeelcommissie gevormd per
zorgcluster respectievelijk divisie en één voor het facilitair bedrijf.
De ondernemingsraad delegeert een deel van de bevoegdheden naar de onderdeelcommissies.
Daar waar de directeur zorg de bevoegdheid heeft om te besluiten, loopt de medezeggenschap
via de onderdeelcommissie. Overstijgende en instellingsbrede onderwerpen worden afgehandeld
in de (centrale) ondernemingsraad.
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De organisatiestructuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei bestaat uit een directie zorg, het facilitair
bedrijf, vier kenniscentra, geestelijke verzorging, raad van bestuur en een raad van toezicht. Op
directieniveau zijn twee parttime medisch directeuren toegevoegd om vorm te geven aan het
geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf. Verder is het ziekenhuis in 2012 gestart met
functionele eenheden binnen de divisies, waarbij zowel een zorgmanager als een medisch hoofd
in gezamenlijkheid de leiding hebben.
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Samenstelling van de raad van toezicht, raad van bestuur, stafafdelingen, divisies en medische
staf per 31 december 2016
Raad van toezicht
Ing. G.A. Alewijnse, lid en voorzitter remuneratiecommissie
Drs. R. Bosveld, voorzitter en lid remuneratiecommissie
Dr. IJ.J.H. Breukink, lid en voorzitter auditcommissie financiën
Mw. drs. A.C.H. Versteegden MBA, lid en lid auditcommissie financiën
Mw. dr. L.C.J.M. Lemaire MBA, vicevoorzitter en voorzitter auditcommissie kwaliteit van zorg
Drs. J.S. van der Heide, lid en lid auditcommissie kwaliteit van zorg
Raad van bestuur
Drs. D. van Starkenburg, voorzitter
Mw. drs. N.W. Zeller-van der Werf, lid
Divisie zorg
Zorg: anesthesiologie, cardiologie, chirurgie, dermatologie, dialyse, diëtetiek, geriatrie,
gezinsgerichte zorg (kinder- en jongerenafdeling, kraam- verlosafdeling), gynaecologie, intensive
care, interne geneeskunde, KNO-heelkunde, longgeneeskunde, mondziekten kaak- en
aangezichtschirurgie (MKA), medische psychologie, medium care, maag-darm-leverziekten,
neurochirurgie, neurologie, oncologie, operatiekamers, opnameplanning, orthopedie, plastische
chirurgie, reumatologie, spoedeisende hulp, urologie en transmurale zorg.
Zorgondersteuning: apotheek, fysiotherapie, klinisch chemisch en hematologisch laboratorium
(KCHL), medische fotografie, medisch microbiologisch laboratorium (MML), nucleaire
geneeskunde, pathologie, radiologie en infectiepreventie.
Directeur patiëntenzorg: mw. M.L.F. Boogers MHBA en mw. J. Wijnveen MSc
Medisch directeur: G. J. van der Burg, kinderarts en dr. A.R.H. van Zanten, intensivist
Facilitair bedrijf
Inkoop, huisvesting & vastgoedbeheer, hoteldienst, logistiek & services, techniek.
Directeur: W. Griffioen MFM
Kenniscentra
Bureau raad van bestuur: communicatie/patiëntenvoorlichting & informatie, juridische zaken,
kwaliteit, marketing, organisatieadvies, programmamanagement voeding, sport en bewegen en
zorginnovatie.
Directeur: mw. mr. Y.R. Koorevaar MHBA
Financiën, informatie en control (FIC): business control, internal control, financiën, rapportage &
analyse, verkoop, productie & advies.
Directeur: L.J.M. Bloemers MFE
Personeel & opleidingen (P&O): werkloket (personeelsadvies, werving & selectie, flexbureau,
arbo), leerhuis (opleiding, ontwikkeling en research)
Directeur: mw. drs. P.M. Dijkman
Informatisering en automatisering (I&A): proces- en informatiearchitectuur, ICT en
applicatiebeheer
Directeur: dr. ir. J.W. van Giessen
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Medisch specialisten
Anesthesiologen: (13)
M. van der Beek, dr. J.B. Bijker, B. Bertina, B.A.J.M. van Druenen, E.A. Frowijn, A. Heijmer,
H.K. Jap-A-Joe, J.J. Klaver, H.J. Lourens, mw. E.M. Reusen-Bijsmans, M.A. Siemonsma,
dr. D.G. Snijdelaar en mw. G.H.P. Vissia.
Arts-microbiologen: (6)
Mw. E.L.M. Denie, mw. dr. A.J. van Griethuysen, J.M.G Keijman, mw. T.T-N Le,
mw. dr. E.G. van Lochem (medisch immunoloog) en dr. M.A. Schouten.
Cardiologen: (7)
Mw. dr. A. Dall’ Agata, F.R. den Hartog, T.T. van Loenhout, dr. T.J. Oosterhof,
H.J. Schaafsma, dr. M.J. van der Veen en dr. R.J. Walhout.
Chirurgen: (12)
F.D. Boekhoudt, mw. dr. A.M. Bosch, J.P. van Dijk, mw. dr. N.T. van Heek, mw. dr.
M.L. Hoven, Ph.M. Kruyt, dr. R.M.H.G. Mollen, dr. E.D. Ponfoort, dr. W.K. de Roos,
dr. C. Sietses, J.E.M. Sybrandy en C. van der Waal.
Dermatologen: (5)
Dr. W.P. Arnold, mw. dr. L.M. de Jong-Tieben, mw. dr. S.L.E. Pfeifer, mw. A.C. Rönnau
en mw. A.M.E. Visser- van Andel.
Geriaters: (4)
Mw. A.M. Aarts, mw. R. Bogers, A. Janse en mw. D.C.M. Verheijen.
Gynaecologen: (10)
Mw. L.R. Bartelink, mw. dr. E.H. Hopman, mw. N.E. Janssen, C.W.D.A. Klapwijk, mw. dr.
I. Krabbendam, mw. R. Laan, dr. R.A.K. Samlal, dr. E. Scheenjes, mw. M.C. Spaargaren,
P. van de Weg en dr. M.J.N. Weinans.
Intensivisten: (6)
Mw. D. Burgers, mw. B. Festen, M.A.W. van Iperen, R. Schellaars, mw. M.S. van der Steen,
D.H.T. Tjan en dr. A.R.H. van Zanten.
Internisten: (12)
Dr. J. Aalten, dr. A. Baars, dr. R.H.H. Bemelmans, mw. A.W. Haringhuizen,
dr. R. Heijligenberg, mw. dr. J.M. Hofstra, E.J.F.M. de Kruijf, P. de Mol, dr. M.A. Siezenga, mw.
dr. G.A. Velders, dr. R.A. de Vries en dr. J.P.H. van Wijk.
Kaakchirurgen: (4)
Mw. dr. dr. S. Bolouri, L.J. Koppendraaier, M.O. de Lange en dr. P.J. van Strijen.
Kinderartsen: (11)
W.A. Avis, mw. R.M. Brohm, G.J. van der Burg, mw. C.E.M. Drykoningen, mw. G.C. de Geus,
mw. dr. A.J. Janse, mw. M. Koppejan, mw. S.J. Mensink, P.W. Meijers,
T.D. van Mierlo en mw. N.H.G. van Nieuwaal.
Klinisch chemici: (3)
Mw. dr. S.C. Endenburg, mw. dr. ing. C.A. van Kampen en mw. dr. J.M.T. Klein Gunnewiek.
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Klinisch fysicus: (1)
Mw. dr. M.L.J. Overvelde.
Klinisch psychologen: (5)
Mw. I. den Boer, mw. O. Hamburg, F.W. Kuipéri, mw. M. de Lugt en mw. N.L. Rauwerda.
KNO-artsen: (4)
Dr. W.M. Boek, dr. R.M. Cardinaal, dr. M.H.J.M. Majoor en J.W. Sepmeijer.
Longartsen: (6)
Dr. W.K. de Jong, mw. K.T.M. Oud, A.J. Verheul, A.C. Verschoof, G.W. Westendorp en
F.A. Wilschut.
Maag-darm-leverartsen: (7)
Dr. D.J. Bac, dr. J.D. van Bergeijk, Ph.R. Bos, mw. dr. R. Meiland, W.G.N. Mares, dr. J.J. Uil en
prof. dr. B.J.M. Witteman.
Neurochirurgen: (1)
P.E. Woerdeman.
Neurologen: (7)
Dr. C. Jansen, dr. P.H.P. Jansen, dr. P. Maat, S.P.P Matthijs, J.M.P. Rovers, M.H. Smidt,
dr. M.G. Smits.
Nucleair geneeskundigen: (3)
Mw. dr. C.D.L. Bavelaar-Croon, dr. J.D.G.S. Kuyvenhoven en C. Le.
Orthopedisch chirurgen: (5)
W.J. Beijneveld, W.H. van Helden, J.I. de Jong, P.J.C. Kapitein, en A. Swets.
Pathologen: (3)
M. van den Brand, mw. M.C.R.F. van Dijk, en J.W. Leeuwis.
Plastisch chirurgen: (3)
Mw. L.E.F. Halmans, mw. dr. E.H.B.M. Tilleman en mw. M.M.P. Zandbergen.
(Top)sportartsen: (5)
Mw. I.E. Gobes, mw. P. Groeneboom, dr. K. Janssen, mw. D.W. Paul en P.C.J. Vergouwen.
Radiologen: (12)
A. van Die, A.L. Diederik, mw. I.E.M.G. Jung, mw. A.S. Fortuin, mw. D.L.M. de Kemp,
S.J Maresch, dr. J.J. Nikken, mw. L.G van der Plas, G.J. Spaargaren, J. Spermon,
F.A. Timmer en mw. H.W. Wiersma.
Reumatologen: (4)
Mw. D.F. van Breukelen, mw. dr. E.A.J. Dutmer, dr. M.J. Rood en dr. J.N. Stolk.
Revalidatie-artsen (buitengewone stafleden): (4)
Mw. A. Geesken, J.A. van Geffen, mw. P.J. van Kampen en R.S. Meijer.
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SEH-arts: (3)
A.W. Kroes, mw. T.J. Oosterveld en mw. M. de Rouw.
Urologen: (3)
M.D.H. Kortleve, A.C. Viddeleer, Jhr. O.B. van Vierssen Trip.
Ziekenhuisapothekers: (6)
Mw. S.O. Belliot, dr. H.P.R. Bootsma, mw. M.J.H. Kaal, mw. M. Koopmann, H.J.W. Lammers en
mw. dr. S.C. Marczinski.

2.3

Kerngegevens

Doelstelling
Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt kwalitatief hoogwaardige (para-)medische en verpleegkundige
zorg op een betrokken en patiëntgerichte wijze. We doen dit als geïntegreerd medisch
specialistisch bedrijf.
Missie
Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt kwalitatief hoogwaardige medische zorg op een betrokken en
patiëntgerichte wijze voor patiënten uit West- en Midden-Gelderland en Oost-Utrecht.
De missie komt tot uitdrukking in de volgende kernwoorden: patiëntgericht, professioneel,
gezamenlijk en ondernemend.
De patiënt staat centraal. Iedere patiënt is een individu dat vraagt om een voor hem of haar
unieke bejegening en behandeling. Zorg van hoogwaardige kwaliteit betekent: goede medische
resultaten, patiëntgerichte zorg en een efficiënte organisatie. Medewerkers zijn daarom
professioneel en goed opgeleid.
Samen wordt gewerkt aan uitstekende zorg. Kenmerkend voor de werksfeer in Ziekenhuis
Gelderse Vallei is de collegialiteit en de intensieve samenwerking binnen teams en tussen
teams, tussen zorgeenheden en op instellingsniveau en tussen professionals. Niet alleen de
individuele medewerker, maar de kracht van het team maakt het verschil.
Een resultaatgerichte bedrijfsvoering vraagt om een actieve, ondernemende en stimulerende
werkomgeving. Werken in een cultuur waarin het wordt gewaardeerd dat mensen oog hebben
voor verbeteringen en initiatieven nemen om deze te realiseren.
Kernactiviteiten
Anno 2016 is Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede een modern ziekenhuis gericht op goede
patiëntenzorg en opleiden. Het ziekenhuis heeft een omzet van € 233,8 miljoen.
De patiënt kan met al zijn zorgvragen terecht door de aanwezigheid van poortspecialismen, een
groot aantal subspecialisaties en de samenwerking met andere zorginstellingen.
We leveren een volledig pakket aan professionele zorg, onderzoek en behandeling. Het
ziekenhuis vervult daarmee een belangrijke regionale functie.
Ons ziekenhuis staat bekend om zijn expertise op het gebied van voeding, sport en bewegen,
echografie en MRI, intensieve zorg en slaapproblematiek. Kwaliteit en patiëntveiligheid staan
hoog in het vaandel: patiëntveilig werken is op alle niveaus in de organisatie een belangrijk
onderdeel van het dagelijks handelen. Het ziekenhuis is door het Nederlands Instituut voor
Accreditatie in de Zorg inclusief het veiligheids-managementsysteem geaccrediteerd sinds 2004.
In 2016 is verlenging aangevraagd.
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Ziekenhuis Gelderse Vallei onderscheidt zich op het gebied van voeding en bewegen.
Het ziekenhuis profileert zich met een aantal voedingsspecials en creëert een toegevoegde
waarde op het gebied van gastvrijheid, door gebruik te maken van een unieke wijze van
maaltijdvoorziening, genaamd At Your Request.
Op basis van voedingsonderzoek samen met Wageningen University & Research implementeren
we innovatieve voedingsbehandelingen die ondersteunend zijn bij het behalen van optimale
gezondheidswinst. We besteden onder andere voor en tijdens de ziekenhuisopname extra
aandacht aan voeding.
Het ziekenhuis en de bijbehorende spreekuurcentra in Barneveld en Veenendaal en een
polikliniek met prikpost in Wageningen waarborgen de patiëntenzorg dicht bij huis voor de
inwoners van West- en Midden-Gelderland en Oost-Utrecht.
We streven naar een warme, patiëntvriendelijke sfeer waarin iedereen vanuit elke geloofs- en
levensovertuiging respectvol met elkaar omgaat. Goede arbeidsomstandigheden en een klimaat
waar persoonlijke ontwikkeling wordt gestimuleerd, maken het ziekenhuis tot een goede en
gewaardeerde werkgever voor haar circa 2.600 medewerkers en potentiële medewerkers in de
wijde omtrek. De professionele zorg boeit onze medewerkers, de collegiale sfeer binnen het
ziekenhuis bindt onze medewerkers.
Specialismen en bijzondere functies
Anesthesiologie
Cardiologie
Chirurgie
Dermatologie
Geriatrie
Gynaecologie
Hematologie
Intensive Care geneeskunde
Interne geneeskunde
Kindergeneeskunde
Klinische chemie
Klinische fysica
Medische psychologie
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Longgeneeskunde
Maag-darm-leverziekten
Medische microbiologie

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
Nefrologie
Neurochirurgie
Neurologie
Nucleaire geneeskunde
Oncologie
Orthopedie
Pathologie
Plastische chirurgie
Psychiatrie
Radiologie
Reumatologie
Revalidatie
(Top)sportgeneeskunde
Urologie
Ziekenhuisfarmacie

AWBZ-functies
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een AWBZ-vergunning voor de geestelijke gezondheidszorg
(GGZ), die wordt uitgevoerd door de naast het ziekenhuis gelegen instelling voor GGZ van Pro
Persona.
(Medische) opleidingen
Het ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis. Bestaande en nieuwe (para)medische en
verpleegkundige opleidingen worden actief aangeboden of ondersteund. Ziekenhuis Gelderse
Vallei verzorgt opleidingen voor medisch specialisten (gynaecologie, interne geneeskunde
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KNO, kindergeneeskunde, anesthesiologie en chirurgie), de opleiding klinische chemie en
medische psychologie, verpleegkundige opleidingen, verpleegkundige vervolgopleidingen en
opleidingen voor medisch ondersteunende functies.
Samenwerkingsrelaties
Het ziekenhuis streeft naar samenwerking in de keten en ontplooit hiertoe diverse initiatieven.
Met Rijnstate in Arnhem en het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem wordt in de Alliantie
Regionale TopZorg (A.R.T.Z.) invulling gegeven aan een volledig pakket van kwalitatief goede
zorg in de regio, in het bijzonder bij de laagvolume en hoogcomplexe oncologische chirurgie.
Met verzorgings- en verpleeghuizen wordt door verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis
samengewerkt. In samenwerking met diverse (thuis)zorgorganisaties is de afdeling multizorg
actief die de overgang van patiënten vanuit het ziekenhuis naar andere zorgvormen organiseert.
Er is een samenwerkingsverband met de organisatie van regionale huisartsen HAGV en de
maatschap gynaecologie werkt nauw samen met verloskundigen van het verloskundig
samenwerkingsverband (VSV) Gelderse Vallei.
Samenwerkingspartners
Partner
UMC Utrecht
UMC Nijmegen
ROC A 12
CHE
Wageningen University & Research
Rijnstate (Arnhem)
Rijnstate en Slingeland ziekenhuis
Rivierenland (Tiel)
Gelderse Vallei Vivre
Clean Care Support (BV)
Netwerk geriatrie
IKNL
Inkoopalliantie ziekenhuizen (IAZ)
Trombosedienst
Huisartsenpost (HAP)
Stadsapotheken /DAP
Radiotherapiegroep
Instellingsapotheek Gelderse Vallei
Eerstelijns verloskundigen
Kraamzorg Samenwerkingsverband Ede e.o
Verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio

Onderwerp/doel
- Medische opleidingen
- Co-assistenten opleidingen
- Medische opleidingen
- Co-assistenten opleidingen
Verpleegkundige opleidingen
Verpleegkundige opleidingen
Voeding
Medische microbiologie
Pathologie
Hoog complexe oncologische zorg
(A.R.T.Z.)
Medische microbiologie
Intensive Care
Niet verzekerde zorg
Schoonmaak
Ketenzorg
Kankerregistratie
Gezamenlijk inkopen
Trombosezorg
Ketenzorg
Farmaceutische zorg
Oncologische zorg
Farmaceutische zorg aan de V&V sector
Geboortezorg
Geboortezorg
Ketenzorg
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2.4

Strategie en gevoerd beleid

Visie en strategie
In onze visie staan de behoeften en wensen van de patiënt centraal. Er wordt gewerkt
vanuit het besef dat iedere patiënt uniek is, een eigen problematiek heeft en een specifieke
behandeling nodig heeft. Vanuit dit uitgangspunt blijven we werken aan ons functioneren, zowel
op medisch vlak als in de bedrijfsvoering. Daarbij hanteren we een aantal hoofdthema’s.
Het ziekenhuis levert algemene state of the art ziekenhuiszorg in de regio met specialisatie op
een aantal complex medisch specialistische zorgprofielen voor een groter verzorgingsgebied.
Het adagium dat niemand goed kan zijn in alles zal ertoe leiden dat de functies van de
ziekenhuizen in Nederland onderling sterk gaan verschillen. Ook Ziekenhuis Gelderse Vallei zal
keuzes maken en haar profiel verder aanscherpen.
Het totale palet van acute en complexe zorg blijven we, samen met Rijnstate en het Slingeland
ziekenhuis aanbieden. In de electieve zorg geven we prioriteit aan zorg die gerelateerd is aan
onze onderscheidende thema’s voeding, (top)sport en bewegen. De chronische zorg vindt steeds
meer buiten de ziekenhuismuren plaats, waarbij het ziekenhuis kennis, expertise en
behandelfaciliteiten biedt om op terug te vallen.
In 2016 is Ziekenhuis Gelderse Vallei een modern, toegankelijk opleidingsziekenhuis met een
hoofdlocatie in Ede voor acute en complexe curatieve zorg. Voor inwoners van de grote kernen
Barneveld, Veenendaal en Wageningen is de basiszorg dichtbij huis beschikbaar in onze goed
geoutilleerde en toegankelijke diagnose- en behandelcentra.
Daarnaast ondersteunen we goede zorg thuis met behulp van digitale voorzieningen. Een deel
van de zorg bieden we zelfstandig aan en een deel samen met andere organisaties in
netwerken. Deze keuzes maken we onder meer op basis van ons profiel op het gebied van
voeding, (top)sport en bewegen, onze expertise en samen met onze relaties en zorgpartners.
Ziekenhuis Gelderse Vallei vervult haar maatschappelijke functie van zorgverlener, werkgever,
opleider en ondernemer. Wij doen dit vraag- en doelgericht.
Met wetenschappelijk onderbouwde voedings- en bewegingsconcepten versterkt het ziekenhuis
deze zorg en onderscheidt zich in de zorgmarkt. Vanuit de kernwaarden patiëntgericht,
professioneel, gezamenlijk en ondernemend, is Ziekenhuis Gelderse Vallei een betrouwbaar en
aantrekkelijk ziekenhuis voor patiënten, werknemers en partners.
Gevoerd beleid 2016
In het jaar 2016 lag meer nadruk op het maken van keuzes in ons zorgprofiel. Voeding, sport en
bewegen is nadrukkelijker in het profiel gezet met een doorvertaling naar ons zorgaanbod.
Verder verwacht het ziekenhuis van haar medewerkers dat zij in processen denken en zich
opstellen als ambassadeurs op het gebied van voeding en bewegen.
Tot slot zijn de meest relevante thema’s voor de samenwerking tussen het ziekenhuis en het
medisch specialistisch bedrijf per 1 januari 2016 benoemd.
Het ziekenhuis had voor 2016 vijf hoofddoelstellingen en heeft deze gerealiseerd door het
ondernemen van vele activiteiten. Deze doelstellingen komen onderstaand aan bod met de
bijbehorende ondernomen activiteiten en gerealiseerde resultaten.
1. Doorontwikkeling zorgpakket aan de hand van het gekozen profiel
Kwaliteit en veiligheid
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Medicatieveiligheid
Het programma medicatieveiligheid is in 2016 vooral gericht op het verder vormgeven van de
veranderingen die in 2015 zijn ingezet.
Behaalde resultaten:
•
•
•
•

•

Het regioconvenant is afgerond en wordt in het eerste kwartaal van 2017 getekend door
de stakeholders.
Er zijn vier investeringsaanvragen goedgekeurd die alle vier tot doel hebben het
medicatieproces veiliger en efficiënter in te richten.
Voor de implementatie van deze veelal op verbetering van het elektronisch
voorschrijfsysteem gerichte modules, is een projectkalender ontwikkeld voor 2017.
Er is positieve besluitvoering over de inzet van de apothekersassistentes in het medicatie
verificatieproces op de SEH/EHH tijdens de piekuren gedurende 7 dagen per week, deze
werkwijze start per 2-1-2017.
Er zijn afspraken gemaakt en procedures beschreven over de inzet van dure
geneesmiddelen.

TOP 1,2,3
In de ontwikkeling van de digitale TOP zijn in 2016 de volgende resultaten geboekt:
•
•
•
•
•

Er is een positief besluit genomen door de stuurgroep TOP over de start van de digitale
TOP in pilotvorm.
Voorafgaand aan de pilot zijn er scholing- en inloopsessies georganiseerd voor
gebruikers.
De wachtlijstregistratie via het e-formulier is geïmplementeerd en wordt gefaseerd binnen
alle vakgroepen tot medio 2017 verder uitgerold.
In augustus is de digitale TOP in pilotvorm gestart bij de vakgroep orthopedie.
De uitkomsten van de pilot bij orthopedie hebben aanleiding gegeven tot aanpassingen
van de digitale werkwijze. Een aantal van deze wijzigingen kan slechts gerealiseerd
worden in de nog op te leveren versie van NeoZis en Skelta; hierdoor is de uitrol van de
digitale TOP vertraagd.

NIAZ Q-mentum
De audit (april 2016) heeft geleid tot een uitgesteld besluit van het Nederlands Instituut voor
Accreditatie in de Zorg (NIAZ) om een instellingsbrede accreditatie aan Ziekenhuis Gelderse
Vallei toe te kennen. Het ziekenhuis heeft vier uitdagingen gekregen die in februari 2017
gerealiseerd moeten zijn en twee uitdagingen die voortgang moeten laten zien.
De definitieve rapportage is in oktober 2016 gecommuniceerd waarna de directie zorg, de
afdeling kwaliteit en het stafbestuur gezamenlijk een plan van aanpak hebben geschreven. De
organisatie zal medio februari 2017 opnieuw door het NIAZ worden bezocht.
Accreditatie polikliniek slaap-/waakstoornissen en chronobiologie
Eind 2016 is de polikliniek gevisiteerd door de federatie van algemene slaapcentra van
Nederland.
De visitatiecommissie was onder de indruk van de organisatie van het zorgproces
(patiëntenlogistiek, doorlooptijden, MDO). Voor de komende vijf jaar is accreditatie verleend.
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HKZ certificering Vallei Apotheek
In 2016 heeft de Vallei Apotheek opnieuw het HKZ certificaat behaald. Daarnaast heeft de
apotheek eind 2016 een pilot voor een clinical rules systeem gewonnen t.w.v. € 10.000. Deze
pilot zal in 2017 worden gerealiseerd. De resultaten zullen worden gebruikt voor een make-orbuy decision.
Liquid Chromatography Mass Spectrometry (LCMS)-laboratorium
In samenwerking met het KCHL is in december 2015 en januari 2016 het LCMS-laboratorium
gebouwd, ingericht en in gebruik genomen. De vitamine D-bepalingen zijn gevalideerd en in
productie genomen.
Ontwikkeling professioneel paspoort verpleegkundigen
Als onderdeel van de verpleegkundige ontwikkelagenda 2020 is het afgelopen jaar het
professioneel paspoort doorontwikkeld. Daar waar het professioneel paspoort in het verleden
vooral gericht was op bij- en nascholing in het kader van de voorbehouden en risicovolle
handelingen, reanimatie, medisch rekenen en handhygiëne, is deze nu verbreed. Voor de
verpleegkundige geeft het professioneel paspoort overzicht en duidelijkheid over wat er minimaal
in het kader van de ZGV-standaard aan deskundigheidsbevordering wordt verwacht. In 2017
staat het verder ontwikkelen van het paspoort voor specialistische afdelingen en
polikliniekassistenten centraal.
Acute en complexe zorg
Herontwerp spoedeisende hulp (SEH)
Er zijn in 2016 21.938 patiënten behandeld op de SEH. Dit is een groeipercentage van 2% ten
opzichte van 2015.
De inzet van een zorgcoördinator 24/7 is positief geëvalueerd en structureel opgenomen in de
formatie. Er is gestart met de Taskforce SEH; een groep professionals bestaande uit medisch
specialisten, managers, SEH artsen, directie Ziekenhuis Gelderse Vallei en directeur medisch
specialistisch bedrijf, die de ontwikkeling van logistiek en organisatie binnen de SEH verder
optimaliseert en dit structureel agendeert voor overleg.
Vernieuwbouw operatiekamercentrum (OKC)
Het jaar 2016 heeft voor de nieuwbouw OKC in het teken gestaan van de ontwikkeling van het
definitieve ontwerp en de contractering van een uitvoerende partij, de aannemer. Het bereikte
resultaat is een evenwichtig toekomstbestendig ontwerp dat door intensieve betrokkenheid vanuit
de gebruiker en specialisten een breed draagvlak kent. Eind 2016 is, na een optimalisatie- en
onderhandelingsperiode, het contract met de aannemer getekend. Daarna is de detailuitwerking
en bouwvoorbereiding van start gegaan. Medio 2017 vangt de vernieuwbouw aan, die in totaal
ruim 3 jaar in beslag zal nemen.
Intensive care (IC)
Bij een opname op de IC is gerichte informatie noodzakelijk en prettig. In 2016 is een speciale
app ontwikkeld die op overzichtelijke wijze informatie en verwijzingen biedt over de IC
behandeling, nazorg, revalidatie en het behandelteam op deze afdeling.
Het Zorginstituut Nederland heeft in een kwaliteitskader intensive care vastgelegd dat vanaf
januari 2017 iedere IC moet deelnemen in een regionaal IC-netwerk waarin regionale afspraken
worden gemaakt. Ons ziekenhuis heeft zich verenigd in het IC-netwerk Midden-Nederland.
De samenwerking binnen dit netwerk zal begin 2017 formeel worden vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst.
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2. Voeding, sport en bewegen als onderdeel van onze identiteit
Medewerkers als ambassadeurs
Initiatieven die de thema’s voeding, topsport en bewegen in 2016 voor het voetlicht brachten:
Cater with Care (CwC)
De resultaten van CwC zijn geanalyseerd en weergegeven in het proefschrift van
Janne Beelen: ‘Impact of protein enriched foods and drinks for eldery people’. Naar aanleiding
van CwC zijn aanpassingen in het voedingsbeleid gemaakt. Carrezo eiwitverrijkt brood en
sorbetijs zijn opgenomen in het At Your Request assortiment. Met ingang van januari 2017 wordt
ook het eiwitverrijkte vruchtensap van Carezzo hierin opgenomen.
Liever rollator dan rolstoel
Eind juni onthulde Ziekenhuis Gelderse Vallei feestelijk vier rollators. Deze rollators zijn voor
patiënten die, tijdelijk, moeilijk ter been zijn maar voor wie een rolstoel niet nodig is. Zo kunnen zij
zelfstandig en moeiteloos de afstanden in het ziekenhuis overbruggen. De rollators zijn op proef
en geschonken door de Stichting Vrienden Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Voedingsonderzoek bij te vroeg geboren kinderen
Arts-assistent en onderzoeker kindergeneeskunde, Karin Vissers, startte in 2016 met een groot
voedingsonderzoek bij te vroeg geboren kinderen. Het onderzoek heet heel toepasselijk SPOON
(lepel)-studie, dit staat voor: Solid food in Preterm infants and the effect On Obesity in the
Netherlands. Dit promotieonderzoek onderzoekt het mogelijke effect dat vaste voeding bij te
vroeg geboren kinderen kan hebben op (over)gewicht op latere leeftijd.
Zorginnovatie 2016
Verpleegafdeling ouderengeneeskunde nieuwe stijl
2016 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding op de afdeling ouderengeneeskunde
nieuwe stijl. Het doel is een afdeling creëren voor kwetsbare oudere patiënten, zoals er een
kinderafdeling is voor kinderen. Dit betekent dat de afdeling wat betreft personeel en omgeving
volledig is aangepast op de doelgroep: kwetsbare oudere patiënten. De start van de afdeling
ouderengeneeskunde nieuwe stijl is onderdeel van het beddenschuifplan en zal naar
verwachting 1 juli van start gaan.
Oprichting DarmLeverCentrum
Vanwege onze expertise op het gebied van darm- en leverzorg groeit Ziekenhuis Gelderse Vallei
in 2017 uit tot een erkend landelijk kennis- en expertisecentrum op het gebied van darm- en
leverzorg. Preventieve, curatieve en palliatieve zorg zijn hierin opgenomen. Het centrum is zowel
voor specifieke kennis als aantoonbaar goede zorg toegankelijk voor nulde-, eerste, tweede en
derde lijn.
Resultaten 2016:
•
•
•

•

klantgedreven zorgpad met aantoonbare resultaten op proces-, product-, en
klantindicatoren
aantoonbare voedings- en beweeginterventies binnen het zorgpad coloncare
er is een onderzoekslijn ontwikkeld waarin het DarmLeverCentrum een belangrijke positie
inneemt. Deze onderzoekslijn is ontwikkeld in samenwerking met een afvaardiging van
Wageningen University en het leerhuis
er is een uitgebreide scholing georganiseerd en hierover is een digitaal magazine
ontwikkeld als naslagwerk en scholingsinstrument
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•

de eerste buddy’s zijn geschoold en er is een plan van aanpak voor borging van deze
buddy’s van de oncologische zorg

Reuk- en smaakcentrum
Het reuk- en smaakcentrum is in 2016 goed verankerd en doorontwikkeld. Door het grote succes
is er inmiddels een wachttijd van >1 jaar. Er is in 2016 een digitale eetscorelijst gemaakt. Deze
zal in 2017 ziekenhuis breed worden geïmplementeerd.
Ontwikkeling ZwApp
ZwApp is een medische app die zwangeren op een eigentijdse manier voorziet van specifieke,
deskundige, maar vooral persoonlijke informatie passend bij dat moment in de zwangerschap.
Het verloskundig samenwerkingsverband (VSV) Gelderse Vallei heeft een projectgroep
samengesteld die invulling gaat geven aan de inhoud van deze app, gericht op regio Gelderse
Vallei. Naar verwachting zal de ZwApp in juni 2017 voor alle zwangeren in de regio (gratis)
beschikbaar zijn.
Doorontwikkeling e-Zorg
In 2016 lag de focus op het responsive maken van e-Zorg zodat deze goed functioneert op ieder
apparaat en op een tweede pilot beeldbellen. Beiden zijn in 2016 gerealiseerd. Daarnaast lag de
focus op e-Zorg als middel voor efficiënt werken met behulp van een geautomatiseerde export
van data uit e-Zorg op veldniveau naar NeoZis en door samenwerking in e-Zorg met partners in
de keten. De techniek is ontwikkeld en opgeleverd.
In 2016 zijn twee grote zorgpaden ontwikkeld, te weten: diabetes mellitus en chronische
nierschade. Daarnaast zijn de zorgpaden Focuszorg® bekkenbodemzorg en polikliniek geriatrie
ontwikkeld. Eind van het verslagjaar waren 17 e-Zorgpaden live, verdeeld over 9 specialismen en
maken bijna 2.000 patiënten gebruik van e-Zorg.
Er is voor 2017 een plan gemaakt voor structurele borging van e-Zorg waaraan, in de vorm van
een pilot, uitvoering wordt gegeven. Kernpunten van dit plan zijn: bundeling van e-Zorg en
andere online dienstverlening en deze plaatsen onder de ‘eHealth paraplu’ en het inrichten van
een horizontaal eHealthteam.
Implementatie cytostatica management systeem (CMS)
Eind 2016 is de apotheek, in samenwerking met de afdeling oncologie, gestart met het
implementatietraject voor het CMS. Dit is een systeem ter ondersteuning van het voorschrijven,
bereiden en toedienen van cytostatica. Ten behoeve van de implementatie is een
projectapotheker aangetrokken.
3. Een (financieel) gezonde bedrijfsvoering en ruimte voor gezamenlijke sturing
Management Development
De operationeel leidinggevenden van alle afdelingen hebben in 2016 deelgenomen aan het MDtraject ‘kleur geven aan leiderschap’. Zorgmanagers en medisch hoofden van diverse functionele
eenheden hebben in 2016 als duaal management deelgenomen aan het MD-traject ‘leiderschap
en management’.
Project beddenschuifplan
Medio 2016 is een projectgroep gestart met het beschrijven van verschillende scenario’s ten
behoeve van de herinrichting en flexibilisering van de (dag)klinische capaciteit.
Met deze verschuiving van klinische- en dagklinische bedden wordt het mogelijk de afdeling
ouderengeneeskunde nieuwe stijl in te voeren, concentreren we de beschouwende en snijdende
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dagbehandeling op de 3e etage en creëren we een seizoensafdeling om het patiëntenaanbod in
de wintermaanden beter te stroomlijnen. Daarnaast concentreren we de patiënten van het
DarmLeverCentrum op één afdeling (speerpunt). Naar verwachting zal de verhuizing van
betreffende afdelingen op 1 juli 2017 plaatsvinden.
Benchmark normprofielen Logex
De Logex benchmarkrapportage geeft medisch specialisten en zorgmanagers inzicht in de
uitkomsten van zorgproducten in relatie tot de benchmark. In 2016 hebben alle vakgroepen een
analyse gedaan op deze uitkomsten met als doel vast te stellen of en waar eventueel
verbeterpotentieel zichtbaar is. Inmiddels hebben alle medisch specialisten toegang tot deze
rapportage. Eventuele verbetervoorstellen worden begin 2017 gepresenteerd en gedurende het
jaar gemonitord.
Forecast rapportage begroting
De niet door de zorgverzekeraars gecontracteerde meerproductie, een voor het ziekenhuis
verkeerd uitpakkende methodiek van verzekerdenmutatie en verschuivingen binnen de zorg
(naar duurdere technieken en toepassing van kostbaardere medicijnen, implantaten en
hulpmiddelen), maakt dat een forecast rapportage laat zien dat er meer inspanningen nodig zijn
om binnen de begroting te werken. Daarnaast is er sprake geweest van een hoog ziekteverzuim
met als gevolg: budgetoverschrijdingen in de zorg. Naar aanleiding van de inzichten uit deze
forecast rapportage is er lopende het jaar anders gestuurd op productie. Daarnaast zijn er
begrotingsgroepen gestart om verschillende thema’s verder uit te werken.
ICT
Ten aanzien van ICT zijn er veel ontwikkelingen geweest in het verslagjaar. Kort samengevat.
Informatiebeveiliging: structurele bewaking van het proces voor informatiebeveiliging; gebruik en
verdere inrichting van het Information Security Management System. Commissie
informatiebeveiliging. Diverse Business Impact Analyses uitgevoerd en intercollegiale toetsing
met andere ziekenhuizen. Secure mail ingevoerd; verder activiteiten voor controleproces logging,
Identity & Access Management, monitoring in- en uitgaande data, externe
leveranciers/bewerkers en bewustwordingscampagnes.
Videoconferencing: Met het product IlinqU is een pilot voorbereid voor het invullen van een video
conferencing spreekuur voor de dokter-patiënt interactie. Dit wordt in 2017 verder ingevuld.
Verdere marktverkenning loopt door, want de ontwikkelingen gaan snel.
Elektronisch patiëntendossier (EPD)
We zijn in 2016 weer verder gegaan met het herbouwen van bestaande EPD’s (fase 2 van het
EPD traject). Ondanks het voornemen dit in 2016 voor alle specialismen af te ronden, is dit
helaas niet gehaald door onderbezetting. Ook zijn formulieren gestandaardiseerd, zoals het ICC
formulier en verschillende MDO formulieren ten behoeve van de samenwerking binnen de
Alliantie Regionale TopZorg (A.R.T.Z.). De afdeling ICT zal medio eerste kwartaal 2017 een
uitbreiding krijgen qua formatie, zodat meer snelheid gemaakt kan worden.
Voor de digitale uitwisseling van patiëntgerelateerde gegevens en beelden is een IHE-XDS
product aangeschaft. Dit zal in eerste instantie ingezet gaan worden voor de ondersteuning van
MDO’s in A.R.T.Z.-verband. Met de A.R.T.Z.-ziekenhuizen is vaak overlegd om de veelzijdige
workflow tot een goed operationeel geheel te maken.
Voor het versturen van beveiligde e-mail is KPN als leverancier geselecteerd en de
implementatie is gestart.
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De huidige situatie is dat de e-mail grotendeels beveiligd wordt afgeleverd maar dat er helaas
geen 100% veilig afleveren te realiseren is door gebrekkige software van de leverancier. We
gaan vooralsnog deze toepassing verder opschalen.
Belangrijke projecten voor afdeling informatisering en automatisering in 2017:
•

•
•

•
•
•
4.

de uitrol van een nieuw patiëntenportaal (inclusief het ontsluiten van medische gegevens
aan de patiënt); aanvullend hierop wordt ook de externe website en het intranet
vernieuwd
de uitwisseling van gegevens tussen zorginstellingen via IHE-XDS
het sluiten van de medicatieketen (onder andere het automatisch kunnen overnemen van
de voorgeschreven thuismedicatie vanuit het LSP + digitale registratie van toegediende
medicatie + het digitaal versturen van recepten naar de stadsapotheken)
videobellen met de patiënt + beveiligde e-mail
implementatie van een nieuwe telefooncentrale
oriëntatie op de toekomst van ons EPD
Ziekenhuis Gelderse Vallei als netwerkpartner in de regio

Transmurale zorgactiviteiten
Mede door het vertrek van de accountmanager eerstelijns diagnostiek en het vertrek van een
functionaris van het huisartsenservicebureau, is opnieuw gekeken naar de invulling van taken en
verantwoordelijkheden voor de applicatie ZorgDomein. Dit betreft zowel het content- en
applicatiebeheer als de coördinatie tussen het ziekenhuis en haar verwijzers. Dit is aanleiding
geweest om te komen tot een integrale visie op de service aan onze zorgpartners. Dit
visiedocument zal het eerste kwartaal 2017 in het directieteam worden besproken.
Substitutie van zorg
In 2016 is een samenwerkingsproject gestart tussen de Huisartsen Coöperatie Veenendaal en
Ziekenhuis Gelderse Vallei. Doel van dit project is substitutie van zorg: het verschuiven van
ziekenhuiszorg naar de eerste lijn. Verondersteld wordt dat dit doelmatigheidswinst oplevert
onder gelijkblijvende of toenemende kwaliteit. Voor substitutie van de secundaire
fractuurpreventie (osteoporose) bij patiënten van 50 jaar en ouder is in gezamenlijk overleg een
nieuw werkproces ontworpen en in september ingevoerd.
Na respectievelijk zes maanden en één jaar zal dit werkproces worden geëvalueerd en dienen
als basis voor de regionale transmurale afspraken met de huisartsen Gelderse Vallei (HAGV).
Binnen de geriatrie zijn drie thema’s uitgekozen om de samenwerking tussen de eerste en
tweede lijn vorm te geven:
•
•

•

Medicatiepolikliniek: De controle bij patiënten die bepaalde dementiemedicijnen
gebruiken en deze medicijnen goed verdragen wordt overgedragen aan de huisarts.
Controle na opname: Als een oudere patiënt na een opname op de afdeling geriatrie weer
naar huis is gegaan, kan de nacontrole worden overgedragen van de geriater aan de
huisarts.
Geheugenpolikliniek: In het ziekenhuis is een geheugenpolikliniek voor patiënten bij wie
dementie wordt vermoed. Er komen duidelijke criteria voor de verwijzing naar deze
polikliniek zodat onnodige zorg wordt voorkomen.
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Deze pilot duurt tot september 2017. Met behulp van de resultaten uit deze pilot zal HAGV
Gelderse Vallei beoordelen of de gemaakte samenwerkingsafspraken en implementatiestrategieën voor de hele regio toepasbaar zijn en/of kunnen worden gemaakt.
Regionale zorgagenda Gelderse Vallei: Samen Beter
In de regio Gelderse Vallei staat samen zorgen centraal. Huisartsen Gelderse Vallei, het
ziekenhuis en zorgverzekeraar Menzis hebben de handen ineengeslagen om samen beter op de
veranderende zorgvragen van patiënten en inwoners in te kunnen spelen.
De komende jaren zal de zorg op een nieuwe, andere manier worden georganiseerd.
De zorg vindt zo mogelijk dicht bij huis plaats, de kwaliteit is hoog en kosten en baten worden
voor patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars zorgvuldig afgewogen. Het gezamenlijke
regionale zorgaanbod is gericht op gezondheidswinst voor patiënten en inwoners. Begin 2017 zal
het startdocument van de regionale zorgagenda Gelderse Vallei, getiteld ‘Samen Beter’ in het
directieteam worden besproken.
Alliantie Regionale TopZorg (A.R.T.Z.) oncologische zorg
De ambitie van het A.R.T.Z. oncologisch centrum is om toonaangevende zorg te bieden en te
behoren tot de beste centra van Nederland. Een greep uit de behaalde doelstellingen in 2016:
•
•
•
•
•
•

aanstellen vaneen programmadirecteur A.R.T.Z. oncologie
verstevigen van het Medisch Oncologisch Coördinatie Overleg
(MOCO-stuurgroep ontwikkeling) en inrichting A.R.T.Z.
doorontwikkeling van de tumorwerkgroepen waarbij de zorgpaden zijn afgerond
digitale nieuwsbrief A.R.T.Z. gestart
kwaliteitsdashboard in ontwikkeling met een overzicht van alle relevante indicatoren per
tumorgroep en over de drie ziekenhuizen heen

Zie verder: www.artz.nl.
Shared care centrum
Met de komst van één kinderoncologisch centrum in Nederland - het Prinses Máxima Centrum wordt Ziekenhuis Gelderse Vallei één van de officiële shared care centra voor de
kinderoncologie. Er wordt meer geformaliseerd in de samenwerking.
Verwachtingen, kwaliteitseisen en verdeling van de zorg zijn expliciet vastgelegd in deze
samenwerkingsovereenkomst tussen het Prinses Máxima Centrum en ons ziekenhuis. Met deze
samenwerking krijgen we nu meer kinderen in shared care, gezamenlijke zorg.
Transmurale teamtraining acute geboortezorg
Ruim 120 zorgprofessionals van het verloskundig samenwerkingsverband Gelderse Vallei
hebben deelgenomen aan een leerzame ééndaagse simulatietraining gericht op communicatie,
samenwerking en overdracht in acute situaties in de verloskunde en geboortezorg.
5. Onze medewerkers zijn flexibel, werken multidisciplinair en denken in processen
Integraal capaciteitsmanagement (strategisch-, tactisch- en operationeel niveau)
Heroriëntatie flexibele inzet verpleegkundig personeel
Er is een start gemaakt met het inzichtelijk maken van bedside planningsnormen per klinische
afdeling. Daarnaast zijn de mogelijkheden onderzocht om de indicatoren uit de module Evidence
Based Staffing (EBS) op te nemen in Visual Analytics, dan wel de module EBS van Hotflo aan te
schaffen.
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Verdere uitwerking volgt in 2017, met name:
•
•
•
•
•
•

inzicht in de mate en karakteristieken van variabiliteit (in patiënt aanwezigheid)
werken met normen (aantal patiënten per verpleegkundige)
het belang van ‘voorspellende’ informatie
omgaan met zorgzwaarte
kwaliteit van de flexibele inzet
inrichting van de flexibele inzet

Herontwerp opname- en OK-planning
Het werken conform de preoperatieve richtlijn is ingevoerd. Patiënten worden pas gepland als de
goedkeuring van de operateur en de preoperatieve screening (POS) binnen is, met uitzondering
van enkele ingrepen die geprotocolleerd zijn. Het percentage te vroeg geplande patiënten is
gedaald van 16% naar 1,5%.
Voor alle specialismen zijn nieuwe opname indicatie- en ingreeptabellen voorbereid en bij
chirurgie en orthopedie wordt hier inmiddels mee gewerkt. Deze opname indicaties en ingrepen
zijn gekoppeld aan de klaarzetprotocollen op de OK. Deze gestandaardiseerde werkwijze levert
ook op de OK efficiënter werken op. Door gebruik te maken van deze tabellen kunnen In Visual
Analytics verbeterde en gestandaardiseerde rapportages worden gemaakt.
Bij de TOP 1,2,3-implementatie is een opname aanvraagformulier in gebruik genomen in het
medisch dossier van de arts. Zowel chirurgie als orthopedie werken met dit gestandaardiseerde
aanvraagformulier voor opname. Afhankelijk van de verdere voortgang van de TOP 1,2,3implementatie zullen de overige specialismen hier ook mee gaan werken.
Het werken met het beddenplanbord van Xcare heeft veel verbeteringen opgeleverd in het
rechtstreeks rapporteren door de verpleegafdeling over bedden en patiënten. Hierdoor is een
actueel en zelfs real-time capaciteitsoverzicht beschikbaar.
Herontwerp preoperatieve screening (POS)
Vanaf 1 juli is overgestapt van een papieren naar een digitale werkwijze overgestapt: het
anesthesiedossier in NeoZis is in gebruik genomen. Tegelijkertijd is een herontwerp van de
werkprocessen ingevoerd: de verpleegkundigen zijn allen geslaagd voor de anesthesiologische
opleiding POS in 2016. Vanaf 1 juli doen zij in één gesprek de anesthesiologische
risicoscreening en de verpleegkundige anamnese. Dit heeft de doorstroom van patiënten enorm
verbeterd.
De overige fasen van het herontwerp zullen in 2017 worden vervolgd, te weten:
•
•
•
•
•

TOP volledig digitaal
start aanmeldzuilen / verbouwing POS
start e-zorg vragenlijst
implementatie medicatieviewer
start inloopspreekuur
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3.

Kwaliteit en veiligheid

3.1

Algemeen kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsmanagementsysteem en accreditatie
Ziekenhuis Gelderse Vallei bouwt voortdurend verder aan haar geïntegreerd cyclisch kwaliteiten veiligheidsysteem. Elke professional heeft hier een actieve rol in. De kwaliteit die de patiënt
ervaart wordt immers geleverd door de zorgprofessionals. Onze processen zijn gericht op het
verhogen van de kwaliteit van zorg en veiligheid voor onze patiënten en medewerkers. Ze
omvatten talloze maatregelen die de belangrijkste risico’s beheersen en beschrijven de
verschillende verantwoordelijkheden. We stellen normen vast, meten wat de resultaten zijn,
analyseren resultaten en eventuele afwijkingen om daarna gericht verbeteringen door te voeren.
Hiermee komen we tot geïntegreerde zorg waarbij de patiënt leidend is. Daar waar dat nuttig en
nodig is, verwerven wij nieuwe accreditaties om ook aan stakeholders onze kwaliteit en veiligheid
aan te tonen.
Kwaliteitsnorm ziekenhuizen
Ons ziekenhuisbrede kwaliteitssysteem is al sinds 2007 instellingsbreed geaccrediteerd door de
NIAZ. Het veiligheidsmanagementsysteem met de VMS thema’s maakt hiervan onderdeel uit. Op
1 februari 2015 is de NIAZ accreditatie op basis van KZi 2.4 (INK) verleend waarna de
aanpassingen van het kwaliteitssysteem op de nieuwe normenset 3.0 (Q-mentum) zijn gestart.
Eind april 2016 heeft de externe audit op basis van Q-mentum normen plaatsgevonden waarbij
ons ziekenhuis voldeed aan 96,8% van het eisenkader.
Bij het uitgesteld besluit heeft de NIAZ zes uitdagingen geformuleerd die in februari 2017
specifiek worden getoetst. Aanpassing van beleid, interne training, sturing in de praktijk gevolgd
door interne toetsing in de praktijk (zelfevaluatie, audit en quickscans) dragen bij aan de
realisatie van de uitdagingen.
Afdelingen met accreditatie
Naast de instellingsbrede accreditatie kiest Ziekenhuis Gelderse Vallei voor een aantal
afdelingsgebonden accreditaties:
•

•
•

•
•

De afdeling dialyse is reeds sinds 2003 geaccrediteerd volgens de norm van de Stichting
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ).
De accreditatie is in 2015 wederom gecontinueerd (geldig tot 2018) waarmee de afdeling
dialyse aantoonbaar aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoet.
De nieuwe poliklinische Vallei Apotheek beschikt sinds de opening (2014) over het HKZ
certificaat (geldig tot december 2017).
Het medisch microbiologisch laboratorium (MML) heeft als één van de eerste laboratoria
in Nederland de ISO 15189 accreditatie behaald. Met deze accreditatie toont het MML
aan dat hoge kwaliteit wordt geleverd bij de microbiologische laboratoriumonderzoeken in
het ziekenhuis. Deze ISO-norm komt in de plaats van de bestaande CCKL-norm omdat
de nieuwe ISO-norm nog meer klant- en procesgericht is.
Het kwaliteitssysteem van het klinisch chemisch hematologisch laboratorium is in
december 2016 ISO 15189 geaccrediteerd voor 5 jaar.
Het leerhuis beschikt vanaf 2009 over een instellingsaccreditatie van het kwaliteitsregister
verpleging en verzorging voor het aanbieden van deskundigheids-bevorderende
activiteiten. In 2016 zijn 79 interne scholingen voor verpleegkundigen en/of verzorgenden
geaccrediteerd.
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•

•

•

De ziekenhuisapotheek beschikt sinds april 2010 over de good manufacturing practices
(GMP-z) voor de ziekenhuisfarmacie. Dit staat voor goede manieren van produceren van
geneesmiddelen in de ziekenhuisapotheek. De GMP-z erkenning door de inspectie is
gebaseerd op de kwaliteitsstandaard die de farmaceutische industrie hanteert voor het
bereiden en leveren van geneesmiddelen.
Op 4 november 2015 heeft de Vallei Apotheek het HKZ kwaliteitscertificaat voor
openbare apotheken gecontinueerd sinds 2009. Er zijn geen tekortkomingen
geconstateerd.
Gelderse Vallei Vivre levert als particuliere kliniek onverzekerde zorg en diensten en
beschikt sinds 2009 over het kwaliteitskeurmerk Zelfstandige Klinieken Nederland, erkend
door het ministerie van VWS. In 2015 is de accreditatie gecontinueerd. Jaarlijks toetst het
onafhankelijke certificeringinstituut KIWA om te waarborgen dat zij aan de strenge eisen
blijft voldoen. Gelderse Vallei Vivre heeft deze ook in 2016 met vlag en wimpel doorstaan.

Keurmerken en certificaten
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis (2015-2016)
omdat het ziekenhuis de organisatie van zorg aanpast aan de wensen en behoeften van
kwetsbare ouderen.
In de gids gastvrijheidszorg met sterren 2015 heeft het ziekenhuis de hoogst mogelijke
score, vijf van de vijf sterren toegewezen gekregen voor de gastvrijheid op basis van
onderzoek en bedrijfsbezoek. Ziekenhuis Gelderse Vallei was in 2015 daarmee een van
de drie ziekenhuizen in Nederland die dit niveau van gastvrijheid behaalde.
Kindvriendelijk ziekenhuis, smileys, borstvoedingscertificaat.
Ziekenhuis Gelderse Vallei beschikt over drie bronzen smileys van de Stichting Kind en
Ziekenhuis. De drie smileys zijn voor de kinder- en jongerenafdeling, de kinderkliniek én
voor gezinsgerichte zorg op de afdeling kraam- en verloskunde. De afdeling heeft tevens
opnieuw het borstvoedingscertificaat WHO/Unicef gekregen. We voldoen aan de hoge
internationale eisen die aan dit certificaat worden gesteld. Dit betekent dat we ons
opnieuw met trots een baby friendly-ziekenhuis mogen noemen.
Hart- en vaatzorg keurmerk.
Het keurmerk van de Hart & Vaatgroep geeft aan dat ons ziekenhuis voldoet aan de
kwaliteitscriteria voor goede vaatzorg van de Vereniging van Vaatpatiënten en is
geldig voor perifeer arterieel vaatlijden (P) Aneurysma (A) Halsslagader (H, deels).
De pijnpolikliniek en onze anesthesiologen zijn erkend als ‘pijnkliniek type B’ met 7
geregistreerde pijnspecialisten, een kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Vereniging
voor Anesthesiologie.
Het ziekenhuis heeft het roze lintje voor patiëntgerichte borstkankerzorg toegekend
gekregen van de Borstkankervereniging Nederland.
Het ziekenhuis voldoet aan de kwaliteitscriteria voor fertiliteitszorg en heeft daarvoor de
Freya Pluim 2016-2017 ontvangen.
Ziekenhuis Gelderse Vallei voldoet aan de minimale criteria van het reumafonds voor
goede reumazorg.
Met het ‘groen vinkje’ van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiënten-organisaties
tonen we aan dat we voldoen aan de normen voor goede zorg voor patiënten met een
colo- of ileostoma, prostaatkanker en bloed- of lymfklierkanker.
Ziekenhuis Gelderse Vallei behoort tot de topklinieken volgens de apneu vereniging
omdat we bovengemiddeld presteren bij ondersteuning van slaapproblemen en heeft
daarom drie sterren (van de vijf) toegekend gekregen.
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•

•
•
•
•

Het ziekenhuis beschikt over diverse keurmerken van verzekeraars. Bij CZ voldoen we
aan de CZ-criteria voor beste zorg bij borstkanker. We zijn geselecteerd voor het
pluscertificaat van zorgverzekeraar Zilveren Kruis voor de resultaten bij heup- en
knievervanging.
Witte lijst cardiologie van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
Het ziekenhuis voldoet aan de criteria van de NVCC als ICD-controlerend centrum
na een ICD-implantatie.
De afdeling sportgeneeskunde beschikt over het certificaat sportgezondheidszorg en is
daarom opgenomen in het SCAS register.

Visitaties
Opgenomen in paragraaf 7.2 onder medische staf.
Overlegstructuren
Aanvullend op de bestaande overlegstructuur functioneert het dagelijks bestuur kwaliteit dat de
verbinding tussen organisatie en medische staf versterkt en daarmee de aansturing van het
kwaliteitsbeleid. Er is sprake van een volledig, gecoördineerd en efficiënt kwaliteitsbeleid. Binnen
de functionele eenheden krijgt dit vorm door duaal management, waarbij het medisch hoofd
verantwoordelijk is voor de bevordering van en het toezicht op de gewenste medische resultaten
van de behandeling. Ook afdeling kwaliteit heeft duaal management met een hoofd kwaliteit en
een medisch manager patiëntveiligheid.
In Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn tal van commissies gericht op een of meerdere
kwaliteitsaspecten, zoals de commissie kwaliteitsborging medische techniek, de centrale
commissie documentbeheer, commissie zorgprotocollen, BIG-commissie, interne
auditcommissie, reanimatiecommissie, donatiecommissie, etc. De commissies vallen onder de
verantwoordelijkheid en rapporteren aan de raad van bestuur en/of de medische staf.
Necrologiecommissie
De necrologiecommissie screent alle overleden patiënten op basis van een triggerlijst ingevuld
door de behandelend arts en de ontslagbrief. Aan de hand van criteria wordt bepaald of er
aanleiding is tot nader onderzoek in samenwerking met de behandelaar. Afhankelijk van dit
onderzoek beslist het commissielid of deze casus in de vergadering van de commissie wordt
besproken. De werkzaamheden van de commissie hebben ertoe geleid dat
maatschappen/vakgroepen meer proactief zelf hun overleden patiënten bespreken en tevens de
informatie aanleveren aan de necrologiecommissie. Ook zien we verbetering in de aanlevertijd,
compleetheid van informatie en een meer open cultuur.
De necrologiecommissie investeert in een verdere digitalisering van haar werkwijze. Tevens is de
commissie mede-initiatiefnemer tot afdelingsoverstijgende multidisciplinaire casus-besprekingen
in 2016.
Commissie medische techniek
De commissie kwaliteitsborging medische technologie heeft de implementatie van het Convenant
Medische Technologie in 2015 laten toetsen. Aanleiding hiervoor was de brief van de Inspectie
voor de Gezondheidszorg in juni 2015. Waar nodig is het beleid medische technologie aangepast
en zijn procedures op het gebied van investeringen, assortimentsbeheer, beschikbaarheid
gebruiksaanwijzingen, recall, registratie van scholing en bekwaamheid herschreven, vastgesteld
en geïmplementeerd.
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Hiervoor zijn tijdelijk een projectteam en werkgroepen ingesteld. Daarnaast is met de komst van
een klinisch fysicus in maart 2015 een stevige impuls gegeven aan een verdere verdieping in
2016 van de onderwerpen hiervoor genoemd. Met de uitgevoerde activiteiten is de integrale
inbedding van veiligheid en borging medische technologie op een hoger plan gebracht en breder
ingebed in verschillende processen.

3.2 Kwaliteit van zorg
3.2.1 Uitkomsten van zorg
Indicatoren
Ziekenhuis Gelderse Vallei streeft naar continue verbetering en inzicht in eigen resultaten is
daarvoor onmisbaar. De kwaliteitsgegevens van de transparantiekalender en de IGZkwaliteitsindicatoren over verslagjaar 2015 zijn medio april 2016 aangeleverd (via OmniQ van
Dutch Hospital Data) bij het Zorginstituut Nederland. Vanaf half 2016 waren deze openbaar
beschikbaar via www.ziekenhuizentransparant.nl. Ziekenhuis Gelderse Vallei hecht eraan om
goede en betrouwbare gegevens aan te leveren en besteedt daarom veel aandacht aan
verheldering van definiëring, registratie en rapportage. De eigen resultaten worden ook
regelmatig gebenchmarkt.
Voor elke kwaliteitsindicator zijn 2 eigenaren benoemd, te weten een medicus en een
organisatorisch (zorg)manager. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het aanleveren van de
gevraagde gegevens, waarbij zij worden ondersteund vanuit de afdelingen kwaliteit en
applicatiebeheer en door een dataspecialist. De indicator-eigenaren zijn betrokken bij de
zorgverkoopgesprekken met zorgverzekeraars.
Het digitaal monitoringsysteem waarmee we in staat zijn om de uitkomst van indicatoren
gedurende het lopende jaar te volgen, te controleren en waar nodig bij te sturen is in 2016 verder
vorm gegeven en vrijwel alle indicatoren waarvoor dit systeem kan worden gebruikt zijn er nu in
opgenomen. Dit komt de kwaliteit van registratie ten goede komt en levert bovenal een
substantiële bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van zorg voor de patiënt.
Veiligheid Management Systeem (VMS)
In de voorgaande jaren heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei de inhoudelijke VMS- thema’s
geïmplementeerd en projecten afgerond. De implementatie van het thema medicatieverificatie is
sinds 2014 ondergebracht bij de stuurgroep medicatieveiligheid, gezien de complexiteit en vele
toepassingsgebieden. Uitkomsten van andere VMS-indicatoren zijn opgenomen in de digitale
rapportagetool, zodat resultaten per eenheid en actueel inzichtelijk zijn. Dit bevordert snelle
analyse en bijsturing indien resultaten hierom vragen.
Patiënttevredenheid
In 2014 heeft ZGV deelgenomen aan de landelijke CQ-I metingen ziekenhuisopname en
poliklinische zorg in samenwerking met MediQuest, een gecertificeerd meetbureau. Klinische en
poliklinische patiënten van de verschillende medisch specialismen c.q. afdelingen hebben met
behulp van een schriftelijk enquête kunnen aangeven wat zij hebben ervaren van de zorg door
het ziekenhuis. Op basis van de uitkomsten zijn verbeterplannen opgesteld.
Verder zetten individuele afdelingen of specialismen, eigen patiëntervaringsmetingen uit via een
interne enquêtetool van Infoland.
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Sinds 2015 beschikken we over dit instrument die meer mogelijkheden heeft voor ‘interne
uitvragen’ om zo bij te dragen aan het belangrijkste doel van het meten van patiëntervaringen:
‘continu verbeteren van de zorg’.
Toestemming van het directieteam is verkregen (via het hoofd kwaliteit) tot verdere inrichting van
iCheck en uitbreiding van licenties te behoeve van ondersteuning zorg en medische staf. Er zijn
momenteel vier licenties in gebruik.
Decentrale metingen in 2016:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

poli dermatologie
pijnpolikliniek
hartbewaking en EHH
KCHL (prikken kinderen, afname lab)
heelkunde (huisartsenquête en polikliniek)
logopedie poli
IC 1 en 2 (familie-enquête en werkklimaat CRM)
handhygiëne toetsing
poli-apotheek
DarmLeverCentrum (procesoptimalisatie)
hoteldienst schoonmaak
gynaecologie (extern in samenwerking met UMC St. Radboud)

3.2.2 Kwaliteitsinstrumenten
Interne toetsing: de interne audit
Het intern auditbeleid ligt vast in de beleidsnotitie geïntegreerd auditsysteem Ziekenhuis
Gelderse Vallei. Dit beschrijft de samenhang tussen de dagelijkse werkpraktijk, quickscans,
interne audits en externe audits. Interne audits op het gebied van kwaliteit van zorg, financiën
(verrichtingenregistratie), arbeidsveiligheid, medische apparatuur, hygiëne en infectiepreventie
en informatieveiligheid worden gecombineerd uitgevoerd. In 2016 zijn er 18 audits uitgevoerd
door de interne auditpool van 27 auditoren, overeenkomstig de vierjarenplanning. De
auditfrequentie hangt af van het risicoprofiel van een afdeling, waarbij hoog risico afdelingen
eens per jaar of twee jaar worden getoetst en anderen om de vier jaar. Er is meer de nadruk
gelegd op het daadwerkelijk uitvoeren van verbeterplannen door middel van het digitale
verbeterformulier in iTask. Deze resultaten maken ook deel uit van de kwartaalrapportage
kwaliteit zodat leidinggevenden inzicht behouden.
In het kader van de transitie naar de Q-mentum normering zijn pilots uitgevoerd met
patiëntentracer als nieuw onderdeel van het geïntegreerd auditsysteem. Hierin wordt niet een
afdeling getoetst maar een compleet patiëntenproces op de relevante Q-mentum normen.
Interne toetsing: quickscan
Aanvullend op de interne audits zijn 36 quickscans uitgevoerd door 16 interne quickscanners. Er
wordt intern geworven voor nieuwe quickscanners.
Zowel de werkwijze als het gebruikte instrument is in 2016 doorontwikkeld. De vragenlijsten zijn
gedigitaliseerd (in iCheck) wat de efficiëntie sterk vergroot. Verder zijn de inhoudelijke
vragenlijsten verkort waarbij de nadruk ligt op observatie en minder op interview. De inhoud is
aanvullend op het auditinstrument. De quickscan is onderdeel van de kwartaalrapportage
kwaliteit van zorg waardoor leidinggevenden inzicht behouden en kunnen sturen waar nodig blijkt
te zijn.
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Documentbeheer
Het beheren van documenten is een belangrijke instrument bij continu verbeteren. Het beoogt
actuele informatie, die ondersteunend is en waarde toevoegt aan het uitvoeren van de
zorgpraktijk, voor elke professional te ontsluiten. Dit vraagt inspanningen van iedere betrokkene:
de documentgebruikers, -schrijvers en -beheerders. Aangezien het gaat om specifieke
professionele kennis is de organisatie van documentbeheer decentraal ingericht. Er zijn daarom
decentrale beheerders en eigenaren van documenten en zijn er indicatoren en normen
opgesteld. Hierdoor heeft elke afdeling inzicht via kwartaalrapportages in de eigen resultaten en
kan waar nodig bijsturen. Er zijn regelmatige trainingen zodat de decentrale kennis en
vaardigheden op niveau blijven, zowel voor documentbeheer als het beheren van startpagina’s
(Q-portaal).
In 2016 is de inrichting van de Q-portalen volledig herzien (versie 5.2) in nauwe samenwerking
met de professionals en documentbeheerders. Veel portalen zijn samengevoegd om de
zoekfunctie te verbeteren. De iProva module 5.2 vereenvoudigt de gebruikersvriendelijkheid voor
alle modules. Een uitgebreide voorlichtingscampagne en aanpassing van de handleidingen
hebben dit proces tot een succes gemaakt. Daarmee is het fenomeen kwaliteitshandboek geen
document meer, maar een startpagina.
De centrale commissie documentbeheer ondersteunt de eigenaren en documentbeheerders,
zoals het voorkomen van verlopen of dubbele protocollen of het versterken van de zoekfunctie.
Ook onderzoeken zij bijvoorbeeld de mogelijkheden en werkwijze om documenten digitaal met
externe partijen te delen (webshare). We verwachten dat hier steeds meer vraag naar zal zijn,
gezien samenwerking in zorgketens en vanuit ARTZ.
In 2016 is vanuit het thema medische technologie een nieuw instrument ‘eCube’ aangeschaft en
geïmplementeerd, dat handleidingen van medische apparatuur (opgesteld door de leverancier)
bevat en ontsluit voor de professionals.
Prospectieve risico-inventarisatie (PRI)
Het beleid en de werkmethodiek voor prospectieve risico-inventarisaties van (hoofd)processen
en zorgpaden is vastgesteld en beschikbaar op Q-portaal.
Dezelfde werkwijze wordt gehanteerd zodat er samenhang ontstaat in het ziekenhuisbrede
risicomanagement en beheer. Voor ziekenhuisbrede thema’s zijn negen domeinen
geïdentificeerd en voorzien van eigenaren (domeinhouders) die over het algemeen op
directieteam niveau opereren. Per domein zijn risicoprofielen opgesteld, waarmee de eigenaar
de eigen risicobeheersing vorm kan geven binnen dit domein. De raad van bestuur heeft
vervolgens acht risico’s opgenomen in het eerste ziekenhuisbrede risicoprofiel. Dit traject levert
bewustwording op ten aanzien van risicobeheersing en beter gedeeld inzicht in risico’s op andere
domeinen. In 2015 is het risicoprofiel formeel vastgesteld waarna er per domein is gewerkt aan
gerichte vervolgacties.
Er is een PRI meerjarenplanning opgesteld en vastgesteld door de directie zorg. In plaats van
een vaste planning is afgesproken om mee te bewegen met ontwikkelingen in ons ziekenhuis,
dat wil zeggen bij een verandering/vernieuwing van een (patiënten) proces bijvoorbeeld naar
aanleiding van een beleidsverandering of Sire onderzoek. Op een vijftal processen zijn PRI’s
uitgevoerd en afgerond: hartrevalidatie, ACS (cardiologie), nazorg oncologie patiënt (medische
psychologie en oncologie), cito aanvraag bloedproducten (KCHL, chirurgie, SEH en OK),
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aanschaf prostaatlaser (urologie).Tevens wordt ondersteuning geboden bij het inventariseren
van risico’s bij de aanschaf van medische apparatuur.
Leren van incidenten
Veilig incidenten melden (VIM) is als verbeterbron voor patiëntveiligheid al lange tijd in gebruik.
Na de voorbereidingen in 2015 is op 1 januari 2016 gestart met een nieuw meldsysteem iTask
voor de VIM. Elke zorgafdeling heeft nu een geschoold VIM team in het onderzoeken en
analyseren van oorzaken en is doordrongen van het belang van een goede veiligheidscultuur. In
totaal zijn 152 coördinatoren geschoold, waarmee elke afdeling zich ondersteunt weet in deze
ontwikkeling. Het beleid voor incidentmelden is verder uitgewerkt met de focus op
risicobewustzijn, analyseren en verdieping in oorzakenanalyse (de prismamethode).
Ziekenhuisbreed komen gesignaleerde thema’s in incidenten zo nodig ter sprake binnen het
dagelijks bestuur kwaliteit.
Kwartaalrapportages geven op hoofdlijnen inzicht aan zorgmanagers waarbij we gebruik maken
van twee nieuwe ziekenhuisbrede normen. Een tijdig onderzoek is noodzakelijk voor de kwaliteit
van het onderzoek en stimuleert de meldcultuur.
Daarom hanteren we de volgende normen: elke afdeling zorg meldt, elke melding wordt binnen
zeven dagen in behandeling genomen door het VIM team en binnen 30 dagen is het onderzoek
(van eenvoudige incidenten) afgerond. Afdelingen die achterblijven krijgen gerichte
ondersteuning in het uitbouwen van hun veiligheidscultuur.
Er is wederom een toename van meldingen ten opzichte van voorgaande jaren, hetgeen duidt op
een groeiend risicobewustzijn binnen de organisatie. Meer risicovolle situaties worden herkend
als ‘verbeterpotentieel’. Tevens is er sprake van een andere indeling van het meldsysteem. Zo
zijn nu ook de meldingen van het laboratorium (841) en informatieveiligheid (14) opgenomen in
de VIM.
Meldingen
patiëntveiligheid per type
incident

2016 %

2015 %

2014 %

2013 %

2012 %

Behandeling en verzorging

497

11

293

12,1

443

19,2

430

21,2

331

20,4

Valincidenten

154

3,6

200

8,3

226

9,8

166

8,2

177

10,9

Medicatie en infusie
Bloedproducten
Apparatuur
Overig

1094 42,6

688

28,4

731

31,7

526

26,1

395

24,2

31
1,3
120 4,9
1094 45,1

22
125
759

1
5,4
32,9

47
227
670

1,3
11,2
33,1

27
X
699

1,7
X
42,9

Totaal patiëntveiligheid

4266 100% 2426 100% 2306 100% 2019 100% 1629 100%

222 5.2
1807 42.4

Calamiteiten
In 2016 zijn er 20 gebeurtenissen geweest waarop de raad van bestuur in overleg met de
medische staf opdracht heeft gegeven om een Sire-onderzoek uit te voeren waarvan er 10
tevens zijn gemeld aan de inspectie. Dit is wederom een toename van het aantal meldingen ten
opzichte van vorig jaar wat mogelijk te verklaren is door een groter risicobewustzijn.
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Twee tot drie keer per jaar worden ernstige casussen met generieke risicothema’s (denk aan
kwetsbare ouderen, ziektebeelden die door meerdere specialismen worden behandeld,
overdracht, antistolling, etc.) ziekenhuisbreed besproken.
Alle onderzoeken worden door organisatorisch en medisch onderlegde onderzoekers uitgevoerd
en omvat onder meer dossieronderzoek, (groeps)oorzakenanalyse gerelateerd aan protocollen
en richtlijnen. Tevens krijgt de patiënt en eventueel naasten een grotere rol in het onderzoek. De
uitkomsten van het Sire-onderzoek worden besproken door de onderzoekers met de raad van
bestuur en het duale divisiemanagement. Opdracht tot verbetermaatregelen worden hierop
gebaseerd. Monitoring van voortgang en resultaten vindt plaats in de lijnorganisatie en
kwartaalgesprekken.

3.3

Klachten

Conform de klachtenprocedure van Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben de
klachtenfunctionarissen in 2016 contact opgenomen met alle klagers die een klacht kenbaar
maakten en hen geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden van klachten-afhandeling.
Vervolgens kan de klager kiezen voor een wijze van klachtenafhandeling die het beste past bij
het doel dat hij/zij wil bereiken. De klachtenfunctionarissen hebben een neutrale bemiddelende
rol.
Vanaf 2017 geldt de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In 2016 zijn dan ook de
voorbereidingen getroffen voor procedures volgens deze wet.
In 2016 hebben de klachtenfunctionarissen contact gehad met 573 klagers* en 5 klagers hebben
zich gewend tot de klachtencommissie. De klachten van 2 klagers, waarbij de commissie een
uitspraak heeft gedaan, zijn eerst in bemiddeling geweest.

Kwaliteitsverbetering
Uitgangspunten van het ziekenhuis zijn: het leren van klachten en het zo mogelijk treffen van
maatregelen ter verbetering. Een onderdeel van het toetsingskader kwaliteit klachtbehandeling
door zorgaanbieders van de inspectie is een systematische vertaalslag van klachten naar
kwaliteit. Om deze vertaalslag makkelijker te kunnen realiseren, hebben de
klachtenfunctionarissen ter ondersteuning van het management systematisch naar
verbetermaatregelen gevraagd. Deze verbetermaatregelen zijn vervolgens weergegeven in de
periodieke managementrapportages. In totaal zijn dit jaar 26 verbetermaatregelen genoemd.
Verbeteringen betreffen veelal protocollen, folders en werkafspraken. Het voorkomen van
herhaling voor andere patiënten wordt door klagers het meest genoemd als doel voor de
klachtenbemiddeling. Klachten worden regelmatig in teams besproken. Vooral oog hebben voor
behoeften van patiënten en het bevorderen van de communicatie worden genoemd als
verbeterpunten. Het gaat dan zowel over de communicatie met de patiënt als over de
communicatie tussen hulpverleners onderling.
Aantallen klagers en aantallen klachten van 2014 tot en met 2016
Jaar
Klagers*
Klachten*
2014
560
665
2015
500
561
2016
573
629
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Specificatie 2016

Klachtencommissie

Klagers*

Klachten*

5

6 (van 3
klagers)
617

Klagers bij
573
klachtenfunctionaris

Vragen,suggesties (Nog) geen
vervolg**
2
46 vragen,
5 complimenten,
4 suggesties

72

*

Klagers = melders van klachten en vragen, suggesties etc. Klachten = inclusief vragen,
complimenten etc.
** Geen vervolg kan bijvoorbeeld betekenen dat een klager een klacht intrekt of
bijvoorbeeld na overleg met de klachtenfunctionaris zelf rechtstreeks met de arts op de
polikliniek bespreekt.

Klachtencommissie
In verband met de inwerkingtreding van het onderdeel klachten en geschillen van de
Wkkgz per 1 januari 2017 zullen de termijnen voor klachtenafhandeling door de
klachtencommissie korter worden. De Wkkgz vervangt de kwaliteitswet zorginstellingen en de
wet klachtrecht cliënten zorgsector. In het kader van de nieuwe wetgeving is een voorstel tot
wijziging van de klachtenregeling Ziekenhuis Gelderse Vallei aangeboden aan de raad van
bestuur en zullen de informatiebrochures en de informatie op de website over de werkwijze van
de klachtenfunctionaris en de klachtencommissie worden aangepast.
De raad van bestuur heeft besloten om het onderzoeken en beoordelen van een klacht te
delegeren aan de klachtencommissie. Vervolgens zal de raad van bestuur net als voorheen
dienen aan te geven wat haar reactie is op het oordeel conform artikel 17 van de Wkkgz.
De voorzitter en secretaris van de klachtencommissie hebben jaarlijks een gesprek met de raad
van bestuur waarin de gang van zaken rond klachtenbehandeling en eventuele knelpunten en
aanbevelingen van de klachtencommissie worden besproken.
Uitspraken klachtencommissie
In 2016 hebben vijf klagers hun klachten voorgelegd aan de klachtencommissie. Tijdens de
procedure heeft één klager de commissie verzocht om de klacht aan te houden; in die zaak is om
die reden (nog) geen uitspraak gedaan. Een andere klager heeft de procedure om onbekende
reden niet voortgezet. Derhalve heeft de klachtencommissie de klachten van de andere drie
klagers, bestaande uit zes klachtonderdelen, in behandeling genomen en heeft hierop drie
uitspraken geformuleerd.
De klachtencommissie heeft drie klachtonderdelen gegrond en twee klachtonderdelen ongegrond
verklaard. Over één klachtonderdeel heeft de klachtencommissie geen uitspraak kunnen doen
omdat de verklaringen van partijen uiteen liepen; de commissie oordeelde dat aan de verklaring
van de ene partij niet meer gewicht kon worden toegekend dan aan de verklaring van de andere
partij.
De klachtencommissie heeft in het verslagjaar bij alle uitspraken aanbevelingen gedaan aan de
raad van bestuur. De raad van bestuur heeft zich aan de uitspraken van de klachtencommissie
geconformeerd en heeft de aanbevelingen overgenomen.
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De klachten van twee klagers zijn in een hoorzitting behandeld. De klachtencommissie heeft zich
bij haar uitspraken gebaseerd op hetgeen tijdens de hoorzitting aan de orde is geweest, op de
overgelegde stukken en op het patiëntendossier. Bij één klacht heeft de commissie geen
hoorzitting gehouden omdat zij over voldoende informatie beschikte in de voorhanden zijnde
stukken om een uitspraak te formuleren.
Ten opzichte van de vorige jaren is in 2016 het aantal klagers dat een klacht aan de commissie
heeft voorgelegd min of meer gelijk gebleven. In 2015 en 2014 werd er door 5 respectievelijk 3
klagers een klacht ingediend; in het verslagjaar waren dit er 5. De klachtencommissie heeft in
2015 over 12 klachtonderdelen en in 2014 over 11 klachtonderdelen een uitspraak gedaan.
Het aantal klachten dat in 2016 door de klachtenfunctionarissen werd afgehandeld is
toegenomen ten opzichte van 2015.
In 2016 hebben 3 klagers hun klachten rechtstreeks aan de klachtencommissie voorgelegd; 2
klagers hebben hun klachten aan de klachtencommissie voorgelegd nadat er bemiddeling door
een klachtenfunctionaris van het ziekenhuis had plaatsgevonden. De klachtencommissie hecht
veel waarde aan bemiddeling. Bemiddeling is bij uitstek geschikt om vragen te beantwoorden,
eventuele misverstanden uit de weg te ruimen en te proberen door onderling overleg tot een
oplossing te komen.
De commissie constateert dat het merendeel van de klagers in 2016 met name ontevreden was
over het medische handelen en over de wijze waarop er met hen is gecommuniceerd.
Zo werd door klagers gesteld dat hun behandeling niet goed was verlopen, dat er onvoldoende
onderzoek had plaatsgevonden en/of dat de diagnose niet of niet tijdig is gesteld. Verder werd
geklaagd over de wijze waarop er is gecommuniceerd met de patiënt en diens familie en over het
ontbreken van voldoende duidelijke informatie.
De commissie merkt verder op dat de dossiervoering nog steeds aandacht behoeft. Dit geldt ook
voor de toegang tot patiëntendossiers. In dat kader heeft de klachtencommissie geadviseerd om
de gedragsregels ten aanzien van het omgaan met patiëntengegevens met regelmaat onder de
aandacht te brengen bij alle medewerkers en zorgverleners die voor de uitoefening van hun
functie toegang moeten hebben tot deze dossiers.
Samenstelling klachtencommissie per 31 december 2016
Externe leden:
Mw. mr. R.M.S. Doppegieter, voorzitter klachtencommissie
Mw. drs. M. Valkenburg-Oudshoorn, namens Zorgbelang Gelderland
Interne leden:
Mw. dr. L.M. de Jong-Tieben, dermatoloog
Dr. P.J. van Strijen, kaakchirurg
Tot medio 2016 mw. dr. M.M. IJland, gynaecoloog
Mw. J. van Luttikhuizen-van den Brink, IC-verpleegkundige
Plaatsvervangende externe leden:
Mr. D. van Meersbergen, voorzitter
Mr. M. Kooijman, namens Zorgbelang Gelderland
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Plaatsvervangende interne leden:
Mw. G. van Maanen, SEH-verpleegkundige
M.A.W. van Iperen, anesthesioloog-intensivist
H.J. Schaafsma, cardioloog
Ambtelijk secretarissen:
Mw. drs. W. van Wijk
Mw. drs. C.A.M. Veldman (oproepbaar)
Secretariële ondersteuning klachtencommissie:
Mw. G. van Holland

4.

Financieel beleid

4.1 Inleiding
Ziekenhuis Gelderse Vallei zag in 2016 haar financiële performance zwaar onder druk staan.
Medio 2016 zag het er nog niet naar uit dat het jaar met een (weliswaar zeer bescheiden) positief
resultaat van € 275.000 kon worden afgesloten.
Medio 2016 hebben wij intern de alarmbellen laten afgaan. We leken op dat moment op een
miljoenenverlies over 2016 af te stevenen. De oorzaak hiervan was gelegen in een mismatch
tussen de geleverde zorg aan onze patiënten en de gecontracteerde zorg bij onze verzekeraars.
Dat effect werd nog eens buiten onze invloed om versterkt door de door Vektis (het centrum voor
informatie en standaardisatie voor zorgverzekeraars) doorgevoerde wijzigingen op de voor 2016
met de zorgverzekeraars afgesproken volumes. Deze mutaties zijn het ingeschatte effect van de
marktverschuivingen tussen verzekeraars, als gevolg van hun jaarlijks gevecht om de gunst van
de verzekerden. De eind 2015 afgesproken contractwaarden werden daardoor in april 2016
aangepast aan de marktverschuivingen.
Ook moesten wij medio 2016 constateren dat onze prijzen voor enkele producten totaal niet
overeen kwamen met de hiervoor gemaakte kosten. Ook dit lag deels buiten onze invloedsfeer,
omdat door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een nieuwe productstructuur voor 2016 was
ingevoerd die sterk afweek van de producten uit 2015. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars
hadden afgesproken de prijzen voor de producten van voor 2016 door externe partijen
(zogenaamde converters) te laten converteren naar nieuwe prijzen voor de producten in de
structuur van 2016 en dat is niet helemaal goed gegaan.
Het onheil van het dreigende miljoenentekort kon uiteindelijk door de toegeschoten hulp van de
zorgverzekeraars worden afgewend. Zij herkenden in de door ons aangeleverde data de
onredelijkheid van de verkeerd geconverteerde prijzen en de mismatch in de gecontracteerde
volumes. Ons constante streven in volledige transparantie naar onze contractpartijen werd
zodoende herkend en erkend.
Al eerder hebben wij gesignaleerd dat door de bezuinigingen van de laatste jaren, als gevolg van
de steeds krapper wordende financiële kaders, ‘de rek er uit is’. Er wordt kwalitatief steeds
hoogwaardigere zorg verleend door onze organisatie en onze medewerkers aan relatief ziekere
patiënten.
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De complexiteit en de intensiteit van de gegeven zorg neemt jaar op jaar toe, terwijl de budgetten
relatief gezien dalen. Dat vraagt naast de nodige veerkracht van artsen en medewerkers,
constante innovatie en verbetering van processen. Wat ons daarbij niet helpt is ons hoge
ziekteverzuim dat zich eind 2016 bijna een vol procent boven de branche bewoog. Dit hoge
verzuim had in 2016 volop onze aandacht en zal dat vooralsnog ook houden.
Het positieve resultaat is zo bescheiden, dat ons eigen vermogen in absolute zin nauwelijks is
gestegen. Wel hebben we door een geïntensiveerd balansmanagement, genoodzaakt door de
negatieve rente en leidend tot een verkorting van onze balans, onze relatieve cijfers sterk kunnen
verbeteren. In procenten van het balanstotaal steeg de solvabiliteit naar 23,2%. De solvabiliteit
komt uit boven het met de banken voor 2016 afgesproken doelpercentage van 21%.
Voor 2017 en verder zijn we wat zorgelijk over de ontwikkeling van het operationele resultaat.
Het jaar op jaar bezuinigen kent zijn grenzen en ook de in de afgelopen jaren verslechterde
verhoudingen in ons ziekenhuis tussen partijen in de driehoek raad van toezicht - raad van
bestuur - medische staf heeft sporen na gelaten. Er staat voor 2017 een geprognosticeerd
resultaat van 1% van onze omzet begroot, hetgeen een forse inspanning van de organisatie zal
vergen om dit ook daadwerkelijk te kunnen inboeken. Dat kan alleen met volledige inzet en
gelijkgerichtheid van alle actoren binnen ons ziekenhuis. In april 2017 zijn mutaties in de
genoemde driehoek doorgevoerd om tot die noodzakelijke gelijk gerichtheid te kunnen komen.
Hierna wordt nader ingegaan op de interne en externe ontwikkeling op het gebied van het
financieel beleid.

4.2 Algemene gang van zaken
Ziekenhuis Gelderse Vallei streeft naar een stabiele financiële positie. Dit is geen doel op zich,
maar wordt als randvoorwaarde gezien om in een omgeving met (gereguleerde) marktwerking
onze ambities waar te kunnen maken en om ook in de toekomst garant te staan voor kwalitatief
hoogwaardige medisch specialistische zorg dichtbij de inwoners van ons verzorgingsgebied.
De zorgen van sommige burgers en gemeenteraden elders in het land over een verschraling van
kwalitatief goede zorg in die regio’s, bijvoorbeeld door het verdwijnen van goede intensive care
en spoedzorg, tonen die noodzaak nog eens nadrukkelijk aan.
In de met de banken overeengekomen convenants is een groei van onze solvabiliteit beoogd
naar 27% over 2019. Over 2016 is daarin een minimale solvabiliteit beoogd van 21%, dat ruim
overtroffen is met een uitkomst van 23,2%.
De beleids- en begrotingscyclus 2016 is ultimo mei 2015 gestart met het vaststellen van het
corporate kader 2016 door de raad van bestuur. Het corporate kader omvat de instellingsbrede
richtinggevende doel- en kaderstelling onder andere op het gebied van financiële doelen. Gezien
een aantal ontwikkelingen dat zich in 2015 voordeed, is het financiële kader 2016 na de zomer
bijgesteld. De belangrijkste oorzaken van deze bijstelling zijn de voorziene onderdekking CAO en
de structurele doorwerkingen van genomen besluiten. Na vaststelling van deze kaderstelling
door de raad van bestuur is in het najaar van 2015 de begroting 2016 opgesteld. De begroting
betreft een financiële vertaling van het opgestelde corporate kader, waarbij het begrote
exploitatieresultaat voor 2016 € 2,25 miljoen bedroeg.
Het zorgverkooptraject met de zorgverzekeraars voor 2016 was, net als voor 2015, een
moeizaam en langdurig proces ondanks de sectorafspraak en alle goede intenties om het traject
2016 voor medio november 2015 te hebben afgerond. Vervolgens nam ook de formele
afwikkeling van de gemaakte afspraken aan de kant van de zorgverzekeraars veel meer tijd dan
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gewenst (contracten, prijslijsten). Dit kwam mede doordat in de productstructuur 2016 een groot
aantal wijzigingen door de NZa waren doorgevoerd. Voor de prijslijsten 2016 had dit als gevolg
dat deze eerst in een verouderde productstructuur (2014) met zorgverzekeraars
overeengekomen dienden te worden. Vervolgens moesten deze prijslijsten door een externe
partij worden geconverteerd naar prijslijsten in de productstructuur 2016 met behulp van een
landelijk, door branchepartijen vastgesteld, conversieprotocol.
Door dit proces waren een aantal prijslijsten 2016 pas in augustus 2016 beschikbaar, waardoor
ook in 2016 weer gedurende lange tijd niet of slechts gedeeltelijk kon worden gefactureerd.
Patiënten kregen hierdoor veel later dan gewenst via hun zorgverzekeraar inzicht in de bij het
ziekenhuis gemaakte kosten. De meeste zorgverzekeraars hebben in de periode van niet kunnen
factureren gedeeltelijk bevoorschot.
De financiële sturing heeft zich in 2016 vooral gericht op het monitoren van de met de
verzekeraars gemaakte plafondafspraken. Daarnaast lag de focus op het bewaken en beheersen
van de kosten.
Dat monitoren van de met de verzekeraars gemaakte afspraken rondom plafonds en
deelplafonds is een complexe aangelegenheid, die in 2016 werd bemoeilijkt doordat de
productstructuur fors was gewijzigd, waardoor er een trendbreuk met het verleden optrad en
onze modellen zich weer moesten vullen met nieuwe data. Dat neemt meer tijd in beslag dan
wanneer je kunt voortborduren op historische data.
Onze voorspellingsmodellen zijn zeker gezien de smalle marges van ons ziekenhuis (begroot
1%) van eminent belang voor de financiële sturing.
Het resultaat over 2016 komt, mede door de coöperatieve houding van de zorgverzekeraars, uit
op een krappe € 0,3 miljoen en is volledig toegevoegd aan het eigen vermogen. Ultimo 2016 is
hiermee het eigen vermogen uitgekomen op € 47,6 miljoen, hetgeen een solvabiliteit (eigen
vermogen ten opzichte van het totale vermogen) oplevert van 23,2% (was 20,7%) en 20,3%
indien we het eigen vermogen relateren aan onze omzet (2015: 20,9%).

4.3

Toelichting specifieke aandachtspunten jaarrekening 2016 medisch
specialistische zorg (MSZ)

Inleiding
De landelijke onzekerheden met betrekking tot de omzetverantwoording voor instellingen voor
medisch specialistische zorg (ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s) zijn de afgelopen jaren verder
verminderd. Sinds het jaar 2012 is sprake van landelijke onzekerheden rondom de
omzetverantwoording. In 2014 zijn de risico’s drastisch afgenomen met de invoering van de
vaststelling van de uitkomsten van het expertonderzoek naar de omzetverantwoording 2012 en
2013 en de vaststelling van transitiebedragen. In 2015 en 2016 zijn de risico’s verder
verminderd.
De resterende, in de jaarrekening 2016 van toepassing zijnde, (landelijke) aandachtspunten voor
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben betrekking op:
1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 en eventuele eerdere jaren.
2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2016.
3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar
aan het boekjaar en afwikkeling oude jaren.
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Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorgproducten heeft Stichting
Ziekenhuis Gelderse Vallei de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd
zoals opgenomen in paragraaf 10.1.4.3 van de jaarrekening. Hierbij zijn de uitkomsten van het
aanvullend omzetonderzoek 2016 meegenomen en is de ‘handreiking rechtmatigheidsonderzoek
2016 medisch specialistische zorg’ gevolgd.
Toelichting (landelijke) onzekerheden jaarrekening 2016
De van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten in de jaarrekening 2016 zijn (inclusief de
status hiervan) hierna toegelicht voor Ziekenhuis Gelderse Vallei.
1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 en eerdere jaren
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft over de uitkomsten van het zelfonderzoek 2015 en eerdere
jaren finale overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraars. De uitkomsten van de
onderhandelingen hierover met de zorgverzekeraars zijn verwerkt in deze jaarrekening en dit
heeft wel geleid tot materiële wijzigingen van de in de jaarrekening 2015 opgenomen
nuanceringen van € 0,37 miljoen in de jaarrekening 2015 naar € 0,258 miljoen in de jaarrekening
2016.
2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2016
De NFU, NVZ en ZN hebben een handreiking rechtmatigheidsonderzoek MSZ 2016
gepubliceerd. Door de NZa is niet bevestigd dat deze handreiking in overeenstemming is met
publiekrechtelijke regelgeving, waarmee een inherent risico blijft bestaan. Deze
rechtmatigheidscontroles worden beoordeeld door de representerende zorgverzekeraars. Op
basis van dit oordeel zullen alle verzekeraars gezamenlijk over de rechtmatigheid van de
facturatie 2016 concluderen. De instelling heeft, voor de jaarrekening deels op basis van een
risicoanalyse, onderzoek verricht naar de risico’s die voor Ziekenhuis Gelderse Vallei materieel
zijn. In deze risicoanalyse zijn de uitkomsten van eerder uitgevoerde aanvullende
omzetonderzoeken en beschikbare overige in- en externe controles betrokken. Ook is een
inschatting gemaakt van de DCM-controles over 2015 respectievelijk 2016 op basis van eigen
tooling.
Daarnaast is Ziekenhuis Gelderse Vallei bezig op basis van deze handreiking het onderzoek
inzake 2016 af te ronden. De voorlopige uitkomsten zijn betrokken bij het opstellen van deze
jaarrekening en het inschatten van de risico’s die voortvloeien uit geconstateerde onjuiste
registraties en/of declaraties, rekening houdende met de contractafspraken met
zorgverzekeraars. Naar verwachting volgt in het najaar 2017 uitsluitsel over dit onderzoek. Dit
kan naar verwachting van de raad van bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei leiden tot nietmateriële, nagekomen baten of lasten. Waar nodig heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei
nuanceringen geboekt. Doelmatigheidscontroles over 2016 zullen door de zorgverzekeraars nog
(kunnen) worden uitgevoerd. Ziekenhuis Gelderse Vallei gaat er van uit dat dit geen financieel
effect met terugwerkende kracht heeft. De NZa heeft in het landelijk overleg echter niet bevestigd
dat dit een terechte aanname is, dus deze onzekerheid blijft vooralsnog bestaan. Privaatrechtelijk
heeft het ziekenhuis geen afspraken ter zake gemaakt met zorgverzekeraars, anders dan
verwerking van de aandachtspunten zoals opgenomen in het landelijke omzetonderzoek en het
bepalen van de toekomstige handelswijze op nieuwe doelmatigheidsaspecten.
De uit de genoemde werkzaamheden en controles voortvloeiende beste inschatting van het
financieel effect op de omzet en daarmee samenhangende posten is verwerkt in deze
jaarrekening.
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3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het
boekjaar en afwikkeling oude jaren
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft met de zorgverzekeraars voor 2016 schadelastafspraken op
basis van plafondafspraken gemaakt.
Toerekening van de schadelastafspraken aan het boekjaar 2016 heeft plaatsgevonden op basis
van een beste schatting van het voortgangs-percentage ultimo 2016 in lijn met de handreiking
omzetverantwoording, rekening houdend met de verwachte effecten van het
rechtmatigheidsonderzoek.
Deze correcties zijn conform de handreiking omzetverantwoording op de omzet 2016 in
mindering gebracht en waar nodig verwerkt in de waardering van het onderhanden werk ultimo
2016.
De uiteindelijke uitkomsten zullen later blijken uit de afrekeningen met zorgverzekeraars. In deze
jaarrekening is de beste inschatting van het financieel effect op de omzet en daarmee
samenhangende posten verwerkt.
Ook afrekening van oude schadelastjaren met zorgverzekeraars kan nog tot nagekomen effecten
leiden. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de jaren tot en met 2013 afgerekend. De
opbrengstverrekeningen vanaf 2014 zijn nog niet definitief afgerond.

4.4

Ontwikkeling resultaat en financiële positie

Ontwikkeling resultaat
Het geconsolideerde exploitatieresultaat 2016 bedraagt € 0,3 miljoen.
Bedragen x € 1 miljoen

2016

2015

2014

Opbrengsten zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal der bedrijfsopbrengsten
Personeelskosten
Afschrijvingskosten
Honorariumkosten vrijgevestigde
medisch specialisten
Overige bedrijfslasten
Totaal der bedrijfslasten
Fin. lasten / belast. / res. aand. 3e

215,7
7,7
10,4
233,8
116,4
15,2

209,8
7,2
9,3
226,3
110,2
15,5

178,6
6,4
10,8
195,8
108,3
15,0

32,8
65,2
229,6
3,9

32,3
60,6
218,6
4,2

63,6
186,9
4,7

Resultaat

0,3

3,5

4,2

4.5

Bedrijfsopbrengsten

De totale bedrijfsopbrengsten bedragen € 233,8 miljoen, dit is een stijging van 3,3% ten opzichte
van vorig jaar. Deze stijging is het gevolg van verkregen prijscompensatie voor kostenstijgingen
als meer op de geleverde zorg afgestemde verkoopcontracten met zorgverzekeraars.
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Opbrengsten zorgprestaties
De opbrengsten zorgprestaties zijn gestegen met € 5,9 miljoen, voornamelijk door de verkregen
prijscompensatie voor kostenstijgingen als meer op de geleverde zorg afgestemde
verkoopcontracten met zorgverzekeraars.
Subsidies
De gerealiseerde subsidies zijn € 0,5 miljoen hoger dan in 2015. Voornamelijk door subsidie
kwaliteitsimpuls.
Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten zorgen voor een stijging van € 1,1 miljoen.

4.6

Bedrijfslasten

De totale bedrijfslasten zijn met 5% gestegen tot € 229,6 miljoen.
Deze stijging wordt onder andere veroorzaakt door € 6,2 miljoen hogere personeelskosten en €
4,6 miljoen hogere overige bedrijfskosten. De afschrijvingskosten zijn met € 0,4 miljoen gedaald
en de honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten is met
€ 0,5 miljoen gestegen.
Personeelskosten
De personeelskosten zijn met € 6,2 miljoen gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit is een
stijging van 5,6%. In 2016 is 5,1 fte meer ingezet dan in 2015 en lag het ziekteverzuim in 2016
hoger dan het jaar ervoor.
De stijging van de personeelskosten is uit te splitsen in:
•
•
•
•
•
•

formatiestijging, CAO effecten en periodiekontwikkeling met een financieel effect van
€ 2 miljoen
stijging van sociale lasten van € 0,8 miljoen
stijging voorziening persoonlijk levensfasebudget (PLB) met € 0,8 miljoen
stijging voorziening ten behoeve van langdurig zieken € 0,8 miljoen
treffen van voorziening ten behoeve van nabetaling ORT € 1,4 miljoen
stijging van opleidingskosten van € 0,4 miljoen

Afschrijvingskosten
Het ziekenhuis is een kapitaalintensieve organisatie. De afschrijvingskosten zijn met € 0,4
miljoen gedaald. In 2015 is de afschrijvingstermijn voor echo’s en scopen neerwaarts aangepast
met als gevolg een eenmalig hogere afschrijvingslast in 2015.
Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten
De honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten zijn met 1,4% gestegen tot
€ 32,8 miljoen.
Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten zijn met 7,5% toegenomen tot € 65,2 miljoen. Deze stijging komt
grotendeels voor rekening van de patiëntgebonden kosten (€ 2,5 miljoen) en van de algemene
beheerskosten (€ 1,9 miljoen). De toename van de patiëntgebonden kosten komt door een
stijging van de kosten van dure geneesmiddelen, toename van poliklinische verstrekking van
geneesmiddelen, toename implantaatkosten en kosten laboratorium.
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De stijging van de algemene beheerskosten komt onder andere door gestegen kosten voor ICT
applicaties, bestuurskosten en minder vrijval van diverse balansreserveringen ten opzichte van
2015.
Financiële lasten
De financiële lasten zijn ten opzichte 2015 met € 0,2 miljoen gedaald; dit betekent een daling van
5,4%. De afname van de rentekosten vloeit voort uit de aflossingen en renteherzieningen.
Deelnemingen
De cijfers van Clean Care Support B.V., zijnde een winst van € 35.006, zijn volledig in onze
geconsolideerde resultaten verwerkt. Het aandeel van derden in dit resultaat bedraagt
€ 17.153.

4.7

Balansposities

Activa
De boekwaarde materiële vaste activa is afgenomen met € 6 miljoen (-4,3%).
Er is voor € 9,1 miljoen geïnvesteerd en de afschrijvingslasten bedragen € 15,1 miljoen.
De deelneming in Medirisk is als gevolg van de resultaatverdeling afgenomen met
€ 0,3 miljoen.
De vlottende activa zijn met € 17,4 miljoen afgenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een
sterke daling van de liquide middelen (€ 34,5 miljoen). Deze daling komt door het terugbetalen
van de incidentele bevoorschotting uit 2015 en een extra aflossing van € 12,5 miljoen op de
leningen. De vorderingen en overlopende activa zijn met € 16,3 miljoen afgenomen, de daling
komt grotendeels door het terugbetalen van de incidentele bevoorschotting en door de
ontvangen vordering uit hoofde van het financieringstekort.
Passiva
Het geconsolideerde exploitatieresultaat van € 0,3 miljoen wordt volledig toegevoegd aan het
eigen vermogen. Het totaal eigen vermogen bedraagt ultimo 2016 € 47,6 miljoen.
Voorzieningen
De voorzieningen zijn met € 3,8 miljoen toegenomen. Enerzijds door een toename van de
voorziening voor PLB met € 1,9 miljoen en anderzijds door een toename van de
personeelsvoorziening met € 2,1 miljoen. De stijging van de personeelsvoorziening komt door
een dotatie ten behoeve van langdurig zieken en ten behoeve van verwachte nabetaling van
onregelmatigheidstoeslag tijdens vakantie.
De voorzieningen jubilea en eigen risico WA-verzekering zijn in totaal toegenomen met circa €
0,4 miljoen. De voorziening claims en geschillen is gedaald met € 0,6 miljoen.
Langlopende schulden
De langlopende schulden zijn per saldo met € 20 miljoen afgenomen als gevolg van de reguliere
aflossingen en een extra aflossing van € 12,5 miljoen op een ABN Amro lening.
Investeringen
In 2016 is er in totaal € 9,1 miljoen geïnvesteerd. € 1,8 miljoen in de huisvesting,
€ 5,6 miljoen in medische inventaris en ICT en € 1,7 miljoen in instandhouding en groot
onderhoud.
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Vermogensratio
Het eigen vermogen van het ziekenhuis is conform de geplande vermogensopbouw in het
meerjaren financieel model. Dit is van essentieel belang in een omgeving waarin marktwerking
zijn intrede heeft gedaan.
In de markt (VWS, WfZ, etc.) wordt een vermogensratio van 20% gehanteerd als streefnorm. De
vermogensratio wordt berekend door het eigen vermogen te relateren aan de som der
bedrijfsopbrengsten.
Ziekenhuis Gelderse Vallei kent ultimo 2016 een vermogensratio van 20,3%.
De solvabiliteit uitgedrukt in een percentage van het totale vermogen bedraagt 23,2%.
Liquiditeit
De liquiditeitspositie kan worden weergegeven via de current ratio (vlottende activa/kort vreemd
vermogen). De current ratio geeft de mate aan waarin een onderneming kan voldoen aan haar
korte termijn verplichtingen. De current ratio voor Ziekenhuis Gelderse Vallei is ultimo 2016 1,33.

4.8

Interne beheersing

Meerjarenplannen
In 2015 is gestart met een zo compleet mogelijke herinventarisatie van de investerings-behoefte
van het ziekenhuis voor de periode vanaf 2016. Deze behoefte is in drie meerjaren plannen
samengevat:
1. Het meerjaren investeringsplan bevat investeringen in (medische) inventaris en
automatisering.
2. Het meerjaren onderhoudsplan bevat de investeringen in onderhoud.
3. Het meerjaren huisvestingsplan bevat investeringen in huisvesting.
Het primaire doel van het in beeld brengen van de ambities is deze te toetsen op financiële
haalbaarheid. De financiële haalbaarheid is op drie manieren bepaald:
1. Passen de met de investeringen samenhangende kapitaallasten (rente en afschrijving)
binnen de exploitatie van het ziekenhuis.
2. Zijn er voldoende middelen beschikbaar om de investeringen te betalen (externe
financiering).
3. Voldoen de plannen aan de interne- en externe eisen op het gebied van de financiële
ratio’s.
Al deze plannen zijn in 2016 samengebracht in een meerjaren financieel model, dat sindsdien
periodiek wordt gesynchroniseerd met de jaarrekeningen en de tussentijdse financiële
rapportages.
Externe financiering, derivaten en afgesproken financiële ratio’s
In 2016 is geen additionele externe financiering aangetrokken.
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Ziekenhuis Gelderse Vallei bezit de volgende financiële producten (derivaten):
Bank
ABN AMRO
ABN AMRO
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Rabobank

Financieel
product
Swap
Swap
Swap
Swap
Swap
Swap

Ingangsdatum Hoofdsom
29-12-2012
01-04-2012
31-12-2012
31-12-2012
31-12-2013
31-12-2013

Looptijd Rentepercentage Reële waarde
in jaren totaal
per 31-12-2016
€ 27.247.000,=
15
3,35% € - 2.581.649
€ 11.000.000,=
9,75
3,20% € - 329.330
€ 10.000.000,=
20
3,59% € - 942.044
€ 5.000.000,=
10
3,04% € - 148.960
€ 6.000.000,=
10
3,43% € - 277.328
€ 10.000.000,=
20
3,88% € - 1.162.551

Voor deze financiële producten is geen premie betaald. De producten zijn uitsluitend aangeschaft
om een variabele rente om te zetten naar een vaste rente, waardoor het marktrenterisico wordt
afgedekt. De producten sluiten perfect aan op de onderliggende roll-over leningen en creëren
daarmee een perfecte hedge. In de getoonde rentepercentages is de liquiditeitsopslag
opgenomen zoals die gold per einde 2016.

De financiële producten sluiten aan bij de eisen die het Waarborgfonds voor de Zorgsector stelt
aan het gebruik van financiële producten. De producten zijn niet eenzijdig door de banken op te
zeggen. Tevens zijn er geen bijstortverplichtingen voor het ziekenhuis indien de marktwaarde
van de financiële producten zich negatief ontwikkelt.
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft met de banken afspraken gemaakt over het voldoen aan
normen voor drie financiële ratio’s in de lijn van ons meerjaren financieel model.
Deze ratio’s en de ontwikkeling daarin zijn:
Kengetal
Solvabiliteit*

Financiële covenants banken
Formule
Eigen vermogen / Balanstotaal

Actuele
Norm
> 20%

2011

Ziekenhuis Gelderse Vallei
2012
2013
2014
2015

2016

13,83%

17,52%

23,19%

Debt Service Coverage Ratio (Netto winst + rentelasten - renteopbrengsten + > 1,7
afschrijvingslasten + toevoeging voorziening onttrekking voorziening) / (rentelasten renteopbrengsten + aflossingsverplichtingen)

4.9

2,78

3,02

18,28%
1,88

20,69%
2,23

20,66%
2,07

2,08

Vooruitkijkend naar 2017

De beleids- en begrotingscyclus 2017 is eind mei 2016 gestart met het vaststellen van het
Corporate Kader 2017. Een belangrijk onderdeel is het financiële kader 2017. Het fundament is
de meerjarige doorwerking van de begroting 2017, waarin is opgenomen een spaardoelstelling
van € 2,3 miljoen voor 2017, die € 0,05 miljoen hoger is dan in 2016.
Het uiteindelijke financiële kader is de resultante van:
•
•
•

externe ontwikkelingen
beleidsdoelstellingen uit het Corporate Kader
interne ontwikkelingen

Om de uitkomsten van het financiële kader te kunnen financieren dient er in 2017 € 0,6 miljoen
bezuinigd te worden ten opzichte van 2016.
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Macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument (MBI) kan door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS) worden ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij
instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke
gezondheidszorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de aanwijzing
macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg, respectievelijk aanwijzing
macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere
sectoren kan een aanwijzing macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door
de NZa ambtshalve een MBI-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een
omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de realisatie van het MBIomzetplafond van alle instellingen gezamenlijk.
Deze vaststelling vindt plaats nadat door de minister van VWS de overschrijding van het MBIomzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.
MBI 2013/2014
De minister van VWS heeft op 29 april 2016 aan de Tweede kamer en NZa bericht dat voor 2013
een overschrijding van het MBI-omzetplafond van € 29 miljoen heeft plaatsgevonden. Dit bedrag
zal eenmalig in mindering worden gebracht op het beschikbare macrokader medisch
specialistische zorg 2017.
De staatssecretaris van VWS heeft op 13 april 2017 aan de Tweede kamer en NZa bericht dat
voor 2014 sprake is van een onderschrijding van het MBI-plafond. Er is derhalve geen aanleiding
voor handhaving door de NZa.
MBI 2015/ 2016
Voor 2015 is het MBI-omzetplafond door de NZa vastgesteld op € 20.352 miljoen en voor 2016
op € 21.324,4 miljoen.
Met betrekking 2015 en 2016 is nog geen enkel inzicht in een eventuele overschrijding van het
MBI-omzetplafond. Op grond hiervan is het ziekenhuis niet in staat een betrouwbare inschatting
te maken van de uit het MBI voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg
daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31
december 2016.

4.10 Samenvattend
Het jaar 2016 is in financieel opzicht een moeizaam jaar geweest. Door de coöperatieve houding
van de zorgverzekeraars konden de afspraken gedurende het jaar beter worden afgestemd op
de daadwerkelijke patiëntenstromen. Hierdoor is voorkomen dat wij in een verliessituatie terecht
zouden komen.
Uiteindelijk is het jaar met een bescheiden positief resultaat afgesloten. Belangrijk is op te
merken dat Ziekenhuis Gelderse Vallei haar balans wel verder heeft verbeterd.
Om de continuïteit voor het leveren van hoogwaardige medisch specialistische zorg in ons
verzorgingsgebied te waarborgen, wordt de komende jaren een intensief investeringsprogramma
uitgevoerd, waaronder de vernieuwing van ons OK-complex.
Dit zal de eerste jaren worden gefinancierd uit onze kasstromen. Mogelijk dat wij later in de
toekomst, indien nodig, een beroep doen op de kapitaalmarkt. Een sterke financiële positie is
daarvoor noodzakelijk en daarvoor liggen wij op koers.
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5.

Risico’s en onzekerheden

Administratieve organisatie en interne controle
Het is voor een betrouwbare jaarrekening van belang dat binnen de relevante processen
voldoende zekerheid bestaat over de betrouwbaarheid van gegevens. Binnen Ziekenhuis
Gelderse Vallei houdt de afdeling internal control zich bezig met het vergroten van de
betrouwbaarheid van gegevens. Hiertoe wordt jaarlijks een controleprogramma uitgevoerd. Aan
dit controleprogramma ligt een risicoanalyse ten grondslag. Zo worden onder meer de processen
die belangrijk zijn voor de jaarrekening, zoals de registratie en facturatie van geleverde zorg, de
crediteuren- en debiteurenadministratie, het opstellen van rapportages, de salarisbetalingen en
het inkoopproces gecontroleerd.
Om een goede procesgang te kunnen garanderen is een goede, aantoonbare en toetsbare
administratieve organisatie essentieel. Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei beperkt voornoemd
controleprogramma zich echter niet tot de administratieve processen in relatie tot de
jaarrekening. Er wordt multidisciplinair gewerkt om de ziekenhuisprocessen optimaal te laten
werken en te beschikken over een betrouwbare informatievoorziening.
Risicomanagement
Binnen de zorg ontstaat steeds meer aandacht voor een systematische aanpak van
risicobeheersing. Ziekenhuis Gelderse Vallei is overtuigd van de meerwaarde van een goed
systeem van risicobeheersing en is volop bezig om hieraan invulling te geven. In het ziekenhuis
is risicogestuurd werken al lange tijd aanwezig en de laatste jaren wordt ook steeds meer
invulling gegeven aan vormen van risicomanagement. Te denken valt aan het information
security management system (ISMS) voor informatiebeveiliging, de prospectieve risicoanalyses
op zorgprocessen vanuit kwaliteit, of de onafhankelijke risicoanalyses en interne controles op de
werking van het risicomanagement en control framework van niet zorginhoudelijke processen
door de afdeling internal control. Samen met bestaande audit- en certificeringstrajecten vanuit
specifieke disciplines, zoals het NIAZ, accreditaties medisch specialisten en diverse
certificeringen binnen processen ontstaat een breed spectrum aan risicobeheersing.
In aanvulling op het bestaande is in 2014 gestart met een risico-inventarisatie op strategisch
niveau. Hiertoe zijn binnen negen domeinen de risico’s in beeld gebracht. In 2015 is hieraan
verder invulling gegeven. Per risicodomein zijn risico-inventarisaties uitgevoerd en uitgewerkt. Dit
heeft geresulteerd in een risicomatrix voor ieder domein waarop onder verantwoordelijkheid van
domeinhouders actieplannen worden uitgevoerd. Door raad van bestuur en management is
vervolgens een risicoselectie gemaakt en hieruit is eind 2015 een ZGV risicoprofiel opgesteld. De
hierbij geselecteerde risico’s hebben strategische impact voor het ziekenhuis en zijn aangehaakt
bij de planning & control cyclus van het ziekenhuis. Ieder risico kent een eigenaar welke belast is
met de te nemen maatregelen.
De uitgevoerde werkwijze zal in 2017-2018 worden herhaald om tot een cyclische benadering
van risicomanagement te komen. Aangezien tijdens het jaarrekeningtraject door de accountant
meer expliciet aandacht dient te worden besteed aan fraude, zal dit onderwerp als apart domein
in voornoemde herhaling en verdere werkzaamheden (en rapportages) van de afdeling internal
control worden meegenomen. In de tijd zal worden toegewerkt naar een meer integrale
benadering en verankering van risicomanagement binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei.
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In onderstaande tabellen zijn de strategische, operationele en financiële hoge risico's alsmede de
hoge risico's op het gebied van wet- en regelgeving in relatie tot risk appetite, kans, impact (tabel
1) en beheersmaatregelen beschreven (tabel 2).
Tabel 1 Overzicht risico's en onzekerheden 2016 in relatie tot risk appetite, kans en impact

Overzicht risico's en onzekerheden
Risico
Categorie
Strategische
risico's

Operationele
risico's

Financiële
risico's

Wet- en
regelgeving

Risico
Soort

Risico
Appetite

Kans

Impact

Wijziging afhankelijkheidsverhouding
ziekenhuis en specialisten
(marktconform)

●●●

●●●

●●●

Verlies positie & zorgprofiel

●●●

●●●

●●●

Verandering speelveld zorgaanbiederzorgverzekeraar

●●●

●●●

●●●

Onvoorzien effect verzekerdenmutatie

●●●

●●●

●●●

Uitval kritieke voorzieningen

●●●

●●●

●●●

Aantrekken, ontwikkelen en behouden
van personeel

●●●

●●●

●●●

Medicatieveiligheid

●●●

●●●

●●●

Realisatie schadelastplafonds

●●●

●●●

●●●

ZIS, EPD en deelsystemen niet
geïntegreerd

●●●

●●●

●●●

Informatiebeveiliging & Privacy wet- en
regelgeving

●●●

●●●

●●●

Imagoschade

●●●

●●●

●●●

Jaarverslaglegging

●●●

●●●

●●●

●●● laag
●●● middel
●●● hoog
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Tabel 2 Overzicht risico's en onzekerheden in relatie tot beheersmaatregelen

Beschrijving risico's en onzekerheden

Risico
Categorie

Strategische
risico's

Risico
Soort

Wijziging
afhankelijkheidsverhouding
ziekenhuis en
specialisten
(marktconform)

Verlies positie &
zorgprofiel

Operationele
risico's

Risico
Beschrijving
Door wijziging van de
afhankelijkheidsverhoudingen
tussen ziekenhuis en
specialisten wordt een
bestuurlijke vernieuwing bij de
RvB, RvT en CMSGV
doorgevoerd.

Door in- en externe factoren
kan het voor de organisatie
lastig zijn om de huidige
positie & het zorgprofiel te
behouden.

Verandering
speelveld
zorgaanbiederzorgverzekeraar

Door strakkere sturing op
wettelijke plicht door
zorgverzekeraars kan het
zelfbestuur en autonomie van
de eigen organisatie worden
beperkt.

Onvoorzien effect
verzekerden-mutatie

Door afhankelijkheid van
externe factoren kan de
vaststelling van de
verzekerdenmutatie onjuist
verlopen of kan een
onvoorzien effect optreden
(mismatch contracten).

Uitval kritieke
voorzieningen

Door in- en externe factoren
kan uitval van kritieke
voorzieningen (elektriciteit,
gas, water, warmte, koeling,
medische perslucht, zuurstof,
gassen) ontstaan.

Getroffen
Beheersmaatregelen

Accepteren &
Beheersen

Beheersen

Accepteren &
Beheersen

Accepteren &
Beheersen

Beheersen &
Elimineren

Doorgevoerde
maatregelen
● Bewustwording en analyse van
gewijzigde (marktconforme)
afhankelijkheidsverhoudingen
● Focus op toekomstbestendige
samenwerkingsverbanden op bestuurlijk
niveau
● Verbeteren samenwerking tussen
medisch specialisten (VMS, CMSGV,
VMSD) en de ziekenhuisorganisatie met
als doel maximale focus op de
kwaliteit van de patiëntenzorg en het
herstel van vertrouwen van het externe
toezicht
● Opstellen en implementeren
cultuurprogramma
● Optimalisatie sturings- en
verantwoordingsinformatie
● Uitbouwen speerpunten voeding &
beweging en daarmee toonaangevend
in Nederland zijn.
● Analyse socio-demografische aspecten
● Versterken ketenzorg
● Zorg en ziekenhuis toekomstbestendig
inrichten
● Optimalisatie sturings- en
verantwoordingsinformatie
● Multidisciplinaire aanpak en
vertegenwoording in
onderhandelingsdelegatie
● Continue werken aan optimale relatie
met zorgverzekeraars met oog voor
elkaars belangen door het bieden van
transparantie
● Inspraak via koepeloriganisatie op
vaststelling rekenmethodiek
● Optimalisatie sturings- en
verantwoordingsinformatie
● Borging ruimte tot wijziging in
onderhandelingen met zorgverzekeraars
● PDCA-cyclus ZIROP plannen
● Focus op business continuity
management
● Frequent testen noodprocedure(s)
● Business Impact Analyses tijdig en
correct invullen en opvolgen
● Forse uitbreiding
noodstroomvoorziening
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Aantrekken,
ontwikkelen en
behouden van
personeel

Medicatieveiligheid

Financiële risico's

Wet- en
regelgeving

Door onvoldoende
scholingsmogelijkheden kan
het aantrekken, ontwikkelen
en behouden van personeel
lastig zijn.
Door in-effectieve en inefficiente checks kan de
medicatieveiligheid in het
geding komen.

Beheersen &
Elimineren

Beheersen

Realisatie
schadelastplafonds

Door in- en externe factoren
kan de vullling van de
schadelastplafonds anders
verlopen dan in eerste
instantie geprognotiseerd.

ZIS, EPD en
deelsystemen niet
geïntegreerd

Door de afwezigheid van
integratie tussen ZIS, EPD en
deelsystemen kan
onvoldoende zicht op
Beheersen
volledigheid van de registratie
van geleverde zorg en de
onderbouwing ervan
ontstaan.

Beheersen

Informatiebeveiliging
& Privacy wet- en
regelgeving

Door onvoldoende beveiliging
kan een hacker zich
ongewenst toegang tot ZGV
faciliteiten verschaffen of kan
een datalek ontstaan (leidend
tot een boete).

Accepteren &
Beheersen

Imagoschade

Door in- en externe factoren
kan negatieve publiciteit over
de organisatie ontstaan.

Accepteren &
Beheersen

Jaarverslaglegging

Door in- en externe factoren
kan de jaarverslaglegging niet Accepteren &
aan de vigerende wet- en
Beheersen
regelgeving voldoen.

● Strategische personeelsplanning
● Medewerkerstevredenheids onderzoek
● Voldoende kwaliteit en bezetting in
flexpool
● Continue scholing van medewerkers

● Richtlijn medicatieverificatie bij opname
en ontslag
● Patiënten tijdens poliklinisch bezoek
wijzen op medicatieoverzicht
● Extra inzet van apothekersassistenten
● EVS
● Portfoliomanagement
● Gebruik schadelastmonitor
● Optimalisatie sturings- en
verantwoordingsinformatie
● Regionale samenwerking en afspraken
● Verkennen mogelijkheden tot
geïntegreerd ZIS & EPD
● Gebruik ValueCare Daily Auditing
Systeem voorafgaand aan facturatie
● Dossiercontroles door Internal Control
op volledigheid registratie

● Bewustwording en verplichte e-learning
Informatiebeveiliging
● Identity & Access Management
● Secure mail
● Beveiligde USB-sticks
● Benoeming Functionaris
Gegevensbescherming
● Toekomstbestendige inrichting ITinfrastructuur
● Onderzoek afdekking restrisico's
middels een cyberverzekering
● Eenduidig protocol (crisis)communicatie
● Toetsing borging wet- en regelgeving
NZa door Internal Control

● Continue werken aan optimale relatie
met accountant met oog voor elkaars
belangen door het bieden van
transparantie (afstemming 3e en 4e lijn).
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6.

Sociaal beleid

Strategische personeelsplanning
In het verslagjaar zijn voorbereidingen getroffen voor een project van strategische
personeelsplanning. De arbeidsmarkt is in korte termijn sterk veranderd van een
arbeidsoverschot naar een tekort aan specifieke functies. Daarnaast biedt strategische
personeelsplanning ook belangrijke inzichten in de ontwikkelingen binnen een afdeling en de
behoefte aan scholing en opleiding om te kunnen voldoen aan een toekomstige vraag.
Arbeidsomstandigheden
Een belangrijke en zorgelijke ontwikkeling is de aanhoudende stijging van het ziekteverzuim.
Voor het derde jaar op rij is de inzetbaarheid afgenomen; met name het langdurig verzuim neemt
toe. Het hoogste verzuim bevindt zich in de leeftijdsgroepen 46-55 jaar en >55 jaar.
De analyse van het verzuim geeft meerdere mogelijke oorzaken. Naast diverse zogeheten
pechgevallen is er sprake van een toename van meer complex en langdurig verzuim. Een
psychosociale component speelt veelal een rol van betekenis. Daarnaast bestaat de overtuiging
dat de druk op medewerkers is toegenomen door diverse veranderingen binnen de organisatie
en voortdurende bezuinigingen. Ook speelt mee dat er minder ruimte is voor maatwerk in zowel
re-integratie als duurzame terugkeer. Er is minder ruimte voor individuele afspraken. Tot slot is
de vraag naar mantelzorg landelijk toegenomen, bij uitstek een tweede ‘baan’ voor
zorgprofessionals, waardoor de druk op medewerkers toeneemt.
De aanpak van het verzuim is daarmee een belangrijk speerpunt geworden in de loop van het
jaar en ook voor de komende jaren. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak.
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
In mei 2016 heeft een her-inspectie plaatsgevonden als vervolg op het SZW-inspectiebezoek in
2014. Belangrijkste aandachtspunten waren de aanpak van agressie en ongewenst gedrag,
werkdruk en het organisatiebreed invoeren van veilige naaldensystemen voor de bloedafname.
Door middel van diverse gesprekken met (zorg)managers en leidinggevenden en op basis van
de verstrekte (beleids-)documenten die betrekking hebben op de arborisico’s is gecontroleerd of
de geconstateerde overtredingen voldoende zijn opgeheven. De conclusie van de inspecteur
was dat de in 2014 geconstateerde overtredingen nagenoeg zijn opgeheven. De volledige
introductie van de veilige naaldsystemen voor het bloedafname is in september 2016
gerealiseerd.
Duurzame inzetbaarheid
In het kader van het programma duurzame inzetbaarheid en preventie diverse activiteiten
uitgevoerd, in 2016. Door twee studenten van de Christelijke Hogeschool Ede is onderzoek
gedaan naar employability. Zij hebben zowel onder leidinggevenden als medewerkers
onderzocht hoe medewerkers gefaciliteerd kunnen worden om hun employability binnen de
organisatie verder vorm te geven. De resultaten en adviezen worden door de projectgroep
duurzame inzetbaarheid opgepakt.
Naast het onderzoek over employability is gekeken naar nieuwe vormen van
medewerkersonderzoek. Met behulp van EFS subsidie is een medewerkersonderzoek
uitgevoerd naar het werkvermogen van medewerkers. Via leverancier SKB is bij 9 afdelingen
onderzoek gedaan naar het werkvermogen en psychosociale arbeidsrisico’s. Hieraan hebben
275 medewerkers (respons: 80,7%) meegedaan. Alle deelnemers hebben direct na het invullen
van de vragenlijst een persoonlijk adviesrapport ontvangen.
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De afdelingen hebben aan de hand van de groepsresultaten, in overleg met het team, per
afdeling en indien mogelijk per functiegroep een aantal verbeteracties benoemd en gaan hiermee
aan de slag. Naast het SKB onderzoek is een tweede (pilot) onderzoek uitgevoerd door Fan
Factory. Hierbij is op 4 afdelingen de zogenaamde Fan Scan uitgezet. Aan dit onderzoek hebben
69 medewerkers (respons: 68%) deelgenomen. Via de Fan Scan wordt nagegaan hoe het staat
met de tevredenheid, bijdrage en de binding van de medewerkers. Waar zit ruimte voor
ontwikkeling? En wat zijn de eerste stappen om het potentieel te benutten? Aan de hand van de
resultaten wordt gekeken welke van de 8 thema’s uit het zogenaamde vliegwiel kunnen worden
aangepakt om de gewenste resultaten te bereiken. Begin 2017 worden beide instrumenten
geëvalueerd en wordt aangegeven hoe medewerkersonderzoek een vervolg krijgt.
Leerhuis
Dit is het derde jaar waarin de subsidie ‘Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg’ geldt en het
tweede jaar dat er (opnieuw) op basis van opleidingsjaarplannen wordt gewerkt. Dit jaar is de
subsidie niet meer als aparte geldstroom ingezet maar volledig geïntegreerd in de
opleidingsplannen van de functionele eenheden en de stafdiensten. Hierdoor zijn de
zorgmanagers meer verantwoordelijk voor de opleidingskeuzes.
Initiële en vervolgopleidingen
Het zwaartepunt van het leerhuis ligt bij de ontwikkeling van de verpleegkundige beroepsgroep.
In 2016 is de aandacht uitgegaan naar de initiële en vervolgopleidingen,
deskundigheidsbevordering voor de volledige beroepsgroep en het verder uitwerken van het
programma verpleegkundig beleid.
De initiële en vervolgopleidingen zijn herijkt op basis van een eerste aanzet strategische
personeelsplanning met name de herijking van de instroom en doorstroom. Voor de instroom is
gestart met een traineeship voor HBO-verpleegkundigen; voor de doorstroom wordt nagedacht
over loopbaanpaden. Het wordt steeds duidelijker dat de leeftijdsopbouw op sommige afdelingen
met gespecialiseerd verpleegkundigen aandacht vraagt. De discussie is inmiddels gestart of er
alleen wordt opgeleid voor de eigen behoefte of ook voor de regio en daarnaast is er intern de
vraag of er boventallig wordt opgeleid of als onderdeel van de formatie.
De groepen die in 2014 en 2015 zijn gestart met het HBO-traject via het NCOI zijn verder
gegaan. Het is niet gelukt om ook in 2016 een nieuwe groep samen te stellen omdat het aantal
aanmeldingen te laag bleek. Dit is mede reden geweest om opnieuw te bekijken of de keuze voor
de NCOI gehandhaafd moest worden. Uiteindelijk is in het laatste kwartaal van 2016
overeenstemming bereikt en wordt in de toekomst het HBO-traject gevolgd bij de CHE waarbij de
mogelijkheid wordt onderzocht voor een samenwerking met het NCOI.
De CZ-audit die in 2016 heeft plaatsgevonden voor verschillende CZ-opleidingen is goed
verlopen en de accreditatie is behaald.
In het verslagjaar is het professionaliseren van de begeleidingsstructuur van zowel
verpleegkundige als medische opleidingen vervolgd. Goede begeleiding ondersteunt de jonge en
startende professionals om succesvol in hun vak te worden en binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei
te passen. De nadruk lag op een steeds beter leerklimaat door de koers te verleggen van
beoordelen naar ontwikkelen.
De zeswekelijkse zogeheten ‘hap en tap’ bijeenkomsten voor recent afgestudeerde
verpleegkundige beroepsbeoefenaren voorzien in een behoefte en leveren veel informatie op. In
principe gaan verpleegkundigen een jaar deelnemen waarbij de ontwikkeling in klinisch
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redeneren, coördinatie van zorg en verpleegkundig leiderschap wordt ondersteund. Regie voor
het programma ligt bij de groep zelf, ondersteund door het leerhuis en het hoofd zorginnovatie.
De deskundigheidsbevordering is door de ingestelde regiegroep stevig ter hand genomen. Er is
een profiel ontwikkeld met daarin een overzicht van de minimaal verplichte scholing. Daarnaast
is onderwijs opgezet. Belangrijk instrument voor het monitoren van deze vaardigheden is het
professioneel paspoort; deze is gedigitaliseerd in het leerplein.
De voorbereiding op de verpleegkundige zorg in 2020 wordt op de afdelingen verder
vormgegeven. Hierbij wordt action learning gebruikt als ontwikkelmethodiek. Er zijn twee
zogeheten proeftuinen gestart; op de afdeling cardiologie in oktober en afdeling geriatrie in
november. Onderwerpen die binnen de proeftuinen worden doorontwikkeld, zijn de functiemix en
het verpleegkundig systeem, aantoonbare deskundigheid van zowel de individuele
verpleegkundige als het team, sturen op de uitkomsten van zorg, het interprofessioneel medisch
verpleegkundig handelen en klinisch redeneren en evidence based practise.
E-Learning
Voor het vergroten van kennis en vaardigheden of het behouden daarvan heeft E-learning
inmiddels een vaste plaats in de organisatie gekregen. Sommige modules worden aangeschaft
en een aantal andere wordt specifiek voor het ziekenhuis ontwikkeld. In 2016 zijn drie nieuwe
modules ontwikkeld, namelijk de modules informatiebeveiliging, voeding & bewegen en Neozis.
BIG en medische technologie
In 2016 heeft een inventarisatie plaatsgevonden van noodzakelijke BIG-vaardigheden per
afdeling en digitalisering van bekwaamheden. Deze zijn vastgelegd in het digitale leerplein en op
deze wijze voor betrokkenen toegankelijk en inzichtelijk gemaakt. Hierdoor is beter te monitoren
wie welke vaardigheden moet actualiseren.
In het kader van het convenant medische technologie is de inventarisatie van midden- en
hoogrisico medische technologie afgerond. Ook deze bekwaamheden worden in het leerplein
opgenomen en vanaf 2016 wordt bij aanschaf van nieuwe apparatuur direct een
scholingsprocedure vastgelegd.
Research unit, wetenschap en onderzoek
De integriteitscode is opgesteld en geaccepteerd binnen het ziekenhuis.
Gedurende het verslagjaar zijn Good Clinic Practice trainingen gegeven en gevolgd. Er zijn met
Wageningen University nieuwe afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van
onderzoek.
De wetenschapscommissie is, om nog beter aan te sluiten bij de speerpunten van het
ziekenhuis, uitgebreid met een diëtist, fysiotherapeut en verplegingswetenschapper.
Digitaliseren processen
In 2016 is de digitalisering van de personeelsadministratie nader uitgewerkt met behulp van
Raet. De eerste belangrijke stap is het aanscherpen van de autorisaties binnen de organisatie
langs de hiërarchische lijnen.
Dit bleek noodzakelijk omdat bij de verdere invoering van de digitalisering van formulieren zoals
declaraties en mutaties, duidelijk moet zijn wie de geautoriseerde leidinggevende van de
medewerker is en de privacy wordt gewaarborgd. In het najaar zijn verschillende formulieren aan
de werkgroep gepresenteerd. De verwachting is dat deze aan het begin van het tweede kwartaal
2017 worden geïntroduceerd in de organisatie.
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Eigen risicodragerschap
Per januari 2016 is Ziekenhuis Gelderse Vallei eigen risicodrager voor de ziektewet geworden. In
het verslagjaar is er geen instroom geweest. Voor dit eerste jaar is het een goed besluit geweest
om over te stappen naar eigen risicodragerschap.
In de tweede helft van 2016 is gestart met een onderzoek naar het eigen risicodragerschap voor
de werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Dit is een aanzienlijk complexere materie en
daarbij wordt de organisatie door een externe partij ondersteund. Zeer waarschijnlijk wordt in
2017 een besluit genomen of het ziekenhuis deze overstap zal maken.
Wetgeving
De wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties heeft veel voeten in de aarde bij het inlenen van
ZZP-ers, hetgeen binnen de zorg veelal plaatsvindt op moeilijk vervulbare functies zoals IC- en
SEH-verpleegkundigen. Inmiddels zijn er voorbeeldcontracten opgesteld. Price Waterhouse
Coopers heeft een bijeenkomst verzorgd om meer kennis over deze wetgeving te delen binnen
afdeling P&O. Uiteindelijk heeft de overheid ervoor gekozen de controles en sancties op het
naleven van deze wet uit te stellen.
De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg heeft consequenties voor de aanstelling van nieuwe
medewerkers. Voor aanstelling dient de nieuwe werkgever zich te vergewissen dat deze
medewerker geen problemen in de vorige werksituatie heeft gehad. Daarnaast dient bij ernstig
disfunctionerende zorgverleners de inspectie te worden geïnformeerd. Beide zaken worden in
procedures opgenomen.

7.

Gedragscodes en medezeggenschap

7.1

Zorgbrede Governancecode

Het ziekenhuis is ruim tien jaar geleden gestart met de invoering van de Health Care
Governance in de organisatie. De statuten van het ziekenhuis en de reglementen van raad van
bestuur en raad van toezicht zijn aan deze code aangepast en er zijn diverse instrumenten voor
de beide raden ontwikkeld en/of toegepast, bijvoorbeeld profielschetsen en evaluatie eigen
functioneren raad van toezicht en raad van bestuur. Het ziekenhuis heeft de principes van de
zorgbrede Governancecode opgevolgd en nageleefd. In paragraaf 7.1.4 geven wij aan op welke
wijze deze principes zijn toegepast.
7.1.1 Verantwoording raad van bestuur
Statutair bestaat de raad van bestuur uit één of meer leden. In 2016 bestond de raad van bestuur
uit twee leden. In bijlage 2 is de samenstelling van de raad van bestuur opgenomen met
vermelding van onder andere de portefeuilleverdeling, de taken en de nevenfuncties. De
beloning is opgenomen in de jaarrekening en in DigiMV.
Qua beleid voor bezoldiging volgt het ziekenhuis de regeling van de Nederlandse Vereniging
voor Toezichthouders in Zorginstellingen en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis
Directeuren. In 2016 is dit beleid gevolgd met inachtneming van bestaande afspraken.
Overlegvormen
De raad van bestuur heeft in 2016 tweewekelijks vergaderd. De besluitenlijsten van deze
vergaderingen zijn beschikbaar voor de organisatie.
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In de besluitenlijst wordt tevens aangegeven welke (voorgenomen) besluiten voor advies of
instemming worden voorgelegd aan de adviesorganen, namelijk de ondernemingsraad,
medische staf, cliëntenraad en verpleegkundige adviesraad.
De raad van bestuur heeft zes reguliere vergaderingen van de raad van toezicht bijgewoond. De
onderwerpen waarover werd vergaderd zijn opgenomen in de volgende paragraaf over de raad
van toezicht. Naar de mening van de raad van toezicht is geen belangenverstrengeling tussen de
raad van bestuur en de organisatie opgetreden.
Verder heeft de raad van bestuur frequent overlegd met het divisiemanagement en de hoofden
van de stafafdelingen via individueel overleg, het managementteamoverleg en de
kwartaaloverleggen. Door deze overleggen heeft de raad van bestuur kunnen toezien op het
operationele beleid en dit kunnen ondersteunen. Onder leiding van een externe adviseur
evalueert de raad van bestuur jaarlijks het functioneren van de raad en de onderlinge
samenwerking.
Elke twee weken vond overleg plaats met het bestuur van de medische staf en maandelijks met
de kernstaf, het besluitvormend orgaan van de vereniging medische staf. Relevante
onderwerpen uit de raad van bestuursvergadering zijn met de medische staf besproken en waar
nodig werd om advies gevraagd. Op advies van en in goed overleg met de medische staf zijn
keuzes gemaakt voor het medisch profiel van het ziekenhuis.
Met de ondernemingsraad, de verpleegkundige adviesraad en de cliëntenraad heeft structureel
overleg plaatsgevonden. De adviezen van deze geledingen zijn door de raad van bestuur
grotendeels overgenomen en sommige voorstellen zijn nader toegelicht. De raad van bestuur
heeft getracht de adviesgeledingen telkens in een zo vroeg mogelijk stadium bij het beleid te
betrekken.
De raad van bestuur bracht een keer per twee weken een werkbezoek aan diverse afdelingen
binnen het ziekenhuis.
Daarnaast heeft de raad van bestuur haar rol als gastheer vervuld bij diverse symposia en
evenementen en elke maand tijdens de introductiebijeenkomsten nieuwe medewerkers welkom
geheten en de kernwaarden van de organisatie toegelicht.
Resultaten
De raad van bestuur heeft erop toegezien dat de doelstellingen van het ziekenhuis voor 2015
met bijbehorende activiteiten (zie 2.4) zijn gerealiseerd. De aandacht voor de veranderingen in
het zorglandschap heeft ertoe geleid dat het zorgprofiel steeds verder wordt aangescherpt en dat
onze deskundigheid van voeding en bewegen landelijke bekendheid heeft gekregen. Verder zijn
diverse strategische samenwerkingsverbanden aangegaan of voorbereid. De raad van bestuur
heeft ingespeeld op de ontwikkelingen op het gebied van financiering en inkoop van de zorg bij
de zorgverzekeraars.
De divisies hebben zich ingespannen voor een correcte, vriendelijke en professionele bejegening
van patiënten, kwaliteitsverbetering, voorkomen van wachtlijsten en doelmatigheidsbevordering.
Ook hebben zij verbeteringen doorgevoerd voor de patiëntveiligheid en zijn waar nodig
samenwerkingsverbanden aangegaan.
Strategie
In 2016 stelde de raad van bestuur het strategisch kader voor de jaren 2013 - 2016 bij en
opnieuw vast en werden keuzes gemaakt in het zorgprofiel van het ziekenhuis als gevolg van
verschuivingen in de zorg. Voeding, sport en bewegen is nadrukkelijker in het profiel gezet met
een doorvertaling naar het zorgaanbod.
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Verder spelen we in op de veranderende financiering en de dominante rol van de
zorgverzekeraar. Intern moet er meer aandacht komen voor de steeds belangrijker rol van
technologie en data-analyses bij de manier waarop we de zorg organiseren en aanbieden.
7.1.2 Verantwoording raad van toezicht
Toezicht
De raad van toezicht van Ziekenhuis Gelderse Vallei is belast met het toezicht op het
functioneren van de stichting in het algemeen en van de raad van bestuur in het bijzonder. Het
ziekenhuis wordt bestuurd volgens het raad van toezichtmodel.
De statuten en de reglementen van de raad van bestuur en de raad van toezicht met haar
commissies bepalen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de raad van
toezicht ook in relatie tot de raad van bestuur.
De raad van toezicht heeft op 22 mei 2017 goedkeuring gegeven aan het instellingsjaarverslag.
Verantwoording
Het houden van toezicht op, het geven van advies aan en het werkgeverschap van de raad van
bestuur vinden plaats in het belang van het ziekenhuis conform de bestaande normen en
gedragsregels, welke zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governancecode 2010.
De leden van de raad van toezicht worden gehonoreerd volgens de Wet Normering Topinkomen
(WNT). De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht is vastgesteld op 10% van de
bezoldiging van de bestuurder.
De leden van de raad van toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun
lidmaatschap van de raad van toezicht van het ziekenhuis.
In maart heeft de raad van toezicht een zelfevaluatie uitgevoerd, aan de hand van een vragenlijst
gebaseerd op drie dimensies van governance (inhoud, inrichting en interactie). Daarbij werd ook
de raad van bestuur de gelegenheid geboden om hun visie te geven op het functioneren van de
raad van toezicht. De aandachtspunten die hieruit naar voren kwamen, zijn met elkaar gedeeld.
Bijeenkomsten
De raad van toezicht kent, gegeven de beleidscyclus van het ziekenhuis, een jaarlijkse
vergadercyclus met als vaste onderwerpen de behandeling van de strategische koers, het
jaarplan met de begroting, de uitvoering van de begroting en het jaarverslag met de jaarrekening.
De raad van toezicht heeft, volgens de jaarplanning in 2016 zes reguliere
vergaderingen gehouden in aanwezigheid van de leden van de raad van bestuur. Op één
vergadering na, waar één lid vanwege familieomstandigheden niet aanwezig was, was de raad
voltallig aanwezig. Bij de overige reguliere vergaderingen was de raad voltallig aanwezig.
Voorafgaand aan de reguliere vergaderingen vond telkens een voorbereidend overleg plaats
tussen de raad van bestuur, de voorzitter en vice-voorzitter (dagelijks bestuur) en ambtelijk
secretaris van de raad van toezicht.
Daarnaast is veelvuldig overleg gevoerd met de raad van bestuur en met de adviesgeledingen
over de besturing van de organisatie in relatie tot de verbetering van de samenwerking met de
vereniging medische staf, het medisch specialistisch bedrijf en de verantwoordelijkheid voor
kwaliteit en patiëntveiligheid.
Met inzet van een extern procesbegeleider is geprobeerd een goede uitwerking te vinden voor
het realiseren van een oplossingsrichting. Dit heeft niet geleid tot een werkbare oplossing.
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De tijdelijke uitbreiding van de raad van bestuur met een derde bestuurder halverwege het jaar
ondervond te weinig draagvlak bij de adviesgeledingen. In december is het voorgenomen besluit
genomen om een interim-bestuurder te benoemen met ingang van januari 2017. Dit
voorgenomen besluit kon rekenen op de steun van de geledingen.
Een delegatie vanuit de raad van toezicht heeft tweemaal een deel van een overlegvergadering
van de ondernemingsraad bijgewoond, waar thematisch is gesproken over de zichtbaarheid van
de ondernemingsraad binnen de organisatie en in welke mate zij bijdragen aan de kwaliteit van
de zorgverlening en de interne communicatie.
Een delegatie vanuit de raad van toezicht heeft eenmaal een vergadering van de cliëntenraad
bijgewoond, waarbij naast reguliere onderwerpen en uitwisseling ook werd gesproken over de
procesinterventies van de raad ter bevordering van de samenwerking met het medisch
specialistisch bedrijf.
Tijdens werkbezoeken heeft de raad van toezicht zich op locatie laten informeren over het
zorgpad darmleverzorg en de lokale en regionale expertise van het oncologisch centrum van het
ziekenhuis. Ook werd er een pitch georganiseerd, waarbij de leden van de raad van toezicht zich
individueel hebben laten informeren over nieuwe ontwikkelingen bij focusgroepen en
bedrijfsonderdelen van het ziekenhuis.
Met het bestuur van de medische staf is in 2016 geen regulier overleg gevoerd, maar veelvuldig
ad hoc gesproken over de procesinterventies om te komen tot een goede samenwerking tussen
het medisch specialistisch bedrijf en de ziekenhuisorganisatie.
Besluiten
Tijdens de raad van toezichtvergaderingen zijn naast thematische onderwerpen ook de reguliere
zaken besproken volgens de in het ziekenhuis gehanteerde beleidscyclus en zijn specifieke
onderwerpen aan de orde geweest:
•
•

•
•
•
•
•
•

er is goedkeuring verleend aan de door de raad van bestuur vastgestelde begroting
2016
aan de raad van bestuur is met waardering voor het resultaat decharge verleend
betreffende het over 2015, mede op grond van een toelichting
door de interne controller en een accountantsverslag en goedkeurende verklaring van
Deloitte
het geïntegreerd strategisch kader 2017-2019 is besproken en goedgekeurd
het corporate kader 2017 is een combinatie van een beleidsinhoudelijk- en financieel
kader. De raad van toezicht heeft hiermee ingestemd.
de financiële resultaten van het ziekenhuis zijn besproken aan de hand van een advies
vanuit de auditcommissie financiën, op basis van de verstrekte kwartaalrapportages
de opdracht aan de accountant is geformuleerd voor de controle over het boekjaar
2016
het instellingsjaarverslag over 2016 is door de raad van toezicht goedgekeurd
er is ingestemd met een agiostorting en garantstelling, vanwege de stijgende schadelast
bij de onderlinge verzekeraar voor medische aansprakelijkheid. De ontwikkeling van het
niveau van schade-uitkeringen stijgt mondiaal progressief, waardoor het kapitaalbeslag
van de Onderlinge moet worden verhoogd. Dit in combinatie met het feit dat ze vanaf 1
januari 2016 moeten voldoen aan de eisen van solvency 2 vanuit de Nederlandse Bank.
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Door middel van een presentatie is de raad op de hoogte gesteld van ontwikkelingen bij het
transmurale zorgproces in de keten rondom het ziekenhuis en de verbinding tussen de
verschillende domeinen op tactisch en operationeel niveau.
Auditcommissie Financiën
De commissie heeft in 2016 viermaal vergaderd met de raad van bestuur en de controller.
Het voorzitterschap is in 2016 overgenomen door de heer Breukink.
Gebaseerd op het informatieprotocol zijn de concept jaarstukken, het accountantsverslag 2015,
de managementletter 2016, de interim-bevindingen 2016 en de begroting 2017 met de
accountant besproken. Ook zijn de financiële kwartaalrapportages 2016 aan de orde geweest en
is de auditcommissie geïnformeerd over de integrale aanpak rondom risicobeheersing en internal
control. Verder is gesproken over de zorginkoop 2017 in relatie tot de productie 2016 en is
stilgestaan bij de meerjarenbegroting van de investeringsplanning.
Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie heeft tot taak om de raad van toezicht te adviseren over de
arbeidsvoorwaarden en het bezoldigingsbeleid van de leden van de raad van bestuur en over de
honorering van de leden van de raad van toezicht zelf. De werkwijze is in een reglement
vastgelegd.
De arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de raad van bestuur zijn gebaseerd op de
gemeenschappelijke regeling van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in
Zorginstellingen en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Directeuren.
De honoreringsmaxima van de bestuurders in de Wet Normering Topinkomen (WNT-2 regeling)
zijn gekoppeld aan de complexiteit en omvang van de organisatie die wordt uitgedrukt in
bezoldigingsklassen voor de bestuurder. De honoreringspercentages voor de toezichthouders
worden hieraan gerelateerd. De raad van toezicht heeft ingestemd met de klasse-indeling van
het ziekenhuis in klasse V.
Op grond van een positief advies van de fiscaal analist en de accountant van Deloitte, is
ingestemd met een tegemoetkoming van 6,25% over het wettelijk afgetopte pensioen van beide
bestuurders.
Ter voorbereiding op het jaargesprek met de leden van de raad van bestuur hebben de leden
van de remuneratiecommissie gesproken met de voorzitters van de medische staf,
ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad en cliëntenraad.
In het jaarlijkse evaluatiegesprek met de leden van de raad van bestuur worden zowel de
individuele doelstellingen als de collectieve doelstellingen beoordeeld. De bijzondere
doelstellingen worden gebaseerd op het geïntegreerd strategisch kader van het ziekenhuis en
het daarvan afgeleide corporate kader.
Voor alle nevenfuncties van de beide leden van de raad van bestuur (zie bijlage 2) is
toestemming verleend door de raad van toezicht.
Auditcommissie Kwaliteit van Zorg
Deze adviescommissie ondersteunt de raad van toezicht bij het uitvoeren van de
verantwoordelijkheden op het terrein van bewaking, beheersing en verbetering van kwaliteit van
zorg en heeft ook een klankbordfunctie. Het in 2011 door de Inspectie voor de Gezondheidszorg
gepubliceerde toetsingskader voor bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid is
daarbij behulpzaam. De auditcommissie kwaliteit maakt gebruikt van een informatieprotocol ter
structurering van haar vergaderingen.
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De commissie heeft in 2016 viermaal in reguliere samenstelling vergaderd met de raad van
bestuur en de verantwoordelijken op het gebied van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid vanuit
de organisatie en de medische staf. Ook hebben de leden van de commissie gesproken met de
auditoren van NIAZ Q-mentum in het kader van het heraccreditatietraject van het ziekenhuis.
Tijdens de vergaderingen is onder andere stilgestaan bij:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

inspectiebezoeken en jaargesprek van de IGZ aan het ziekenhuis
interne audits bij diverse afdelingen van het ziekenhuis
kwaliteitsstructuur van de organisatie in relatie tot de start van het medisch
specialistisch bedrijf en borging van verantwoordelijkheden
IGZ-indicatoren
kwartaalrapportages kwaliteit van zorg
calamiteiten gemeld bij de inspectie
functioneren vakgroepen/medisch specialisten
verdere professionalisering verpleegkundige beroepsgroep met een visie op de
verpleegkundige zorg 2020
de constatering dat de HSMR-cijfers 2013-2015 van het ziekenhuis niet in negatieve
zin afwijken van de norm in Nederland

Mutaties raad van toezicht
De raad van toezicht bestaat eind december 2016 uit zes leden. Aan de hand van een rooster
van aftreden vindt herbenoeming plaats met een maximum van twee zittingstermijnen van vier
jaar. Met de zittende zes leden van de raad van toezicht zijn de relevante specifieke
deskundigheden voldoende in de raad vertegenwoordigd (bijlage 1)
Op 5 maart hebben mevrouw E. Ott en de heer J.Hautvast hun functie regulier neergelegd.
Omdat de benoeming van nieuwe leden later in het jaar plaatsvond, hebben zij nog tot november
de bijeenkomsten van de raad van toezicht als toehoorder bijgewoond.
Per 15 maart is mevrouw A. Versteegden toegetreden tot de raad van toezicht. De heer
Alewijnse is toegetreden per 20 september en tenslotte is de heer Van der Heide toegetreden
per 4 november, waarna de raad weer voltallig was.
Werving heeft plaatsgevonden met behulp van een wervingsbureau en door middel van
publicatie in een regionaal en landelijk dagblad, op de website van het ziekenhuis en van de
Nederlandse Vereniging van Toezichthouders.
Samenstelling raad van toezicht per 31 december 2016
Ing. G.A. Alewijnse, lid en voorzitter remuneratiecommissie
Drs. R. Bosveld, voorzitter en lid remuneratiecommissie
Dr. IJ.J.H. Breukink, lid en voorzitter auditcommissie financiën
Mw. drs. A.C.H. Versteegden MBA, lid en lid auditcommissie financiën
Mw. dr. L.C.J.M. Lemaire MBA, vicevoorzitter en voorzitter auditcommissie kwaliteit van zorg
Drs. J.S. van der Heide, lid en lid auditcommissie kwaliteit van zorg
Mw. M.H. van Haren, ambtelijk secretaris
Meer informatie over de leden van de raad van toezicht is opgenomen in bijlage 1.
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7.1.3 Governancestructuur
Besturingsmodel
Het ziekenhuis wordt bestuurd volgens het raad van toezichtmodel. De raad van bestuur is
eindverantwoordelijk voor de besturing van het ziekenhuis. Door de raad van toezicht is
goedkeuring gegeven aan dit jaarverslag. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht
en de raad van bestuur zijn geborgd in de statuten. De bijbehorende taakverdeling en werkwijze
van de toezichthouders en de bestuurders zijn vastgelegd in een reglement.
Planning- & controlcyclus
De planning & controlcyclus werd in 2016 volledig doorlopen. In de kwartaalgesprekken werd de
stand van zaken doorgenomen. Tijdens de geplande beleidsdagen is uitgebreid stilgestaan bij de
ontwikkelingen in de markt (externe oriëntatie), de medische ambitie, het strategisch kader en de
organisatieontwikkeling.
Op de beleidsdagen werd de inhoud van het geïntegreerde strategisch kader 2013-2016 (versie
2017) en de kaderbrief 2017 samengesteld. Beide documenten omvatten de focus in het
zorgprofiel van het ziekenhuis, de samenwerking in de regio en de versterking van de positie van
de medewerkers in hun professionele functievervulling. Alle divisies hebben aan de hand van de
kaderbrief hun jaarplannen opgesteld. De begroting 2017 was begin december gereed.
Fraudeaspecten en misstanden
Tijdens de jaarrekeningcontrole wordt tijdens interviews door de accountant meer expliciet
aandacht besteed aan fraude, het invullen van een fraudechecklist en de beoordeling van
(bijzondere) journaalposten in de financiële administratie. In 2016 is geen fraude geconstateerd.
Misstanden kunnen worden gemeld bij de leidinggevende, de raad van bestuur of bij de
bedrijfsjurist. Het ziekenhuis heeft de mogelijkheid tot het melden van een misstand
geformaliseerd door middel van het opstellen van een zogenaamde ‘klokkenluidersregeling’
(procedure melding misstand), die begin 2010, na instemming van de ondernemingsraad, is
vastgesteld. In 2016 waren er geen meldingen via de klokkenluidersregeling.
7.1.4 Naleving principes governancecode
Maatschappelijke verantwoording
Het ziekenhuis staat open voor en bevordert periodiek overleg met relevante stakeholders en
belanghebbenden die actief zijn binnen het verzorgingsgebied. Dit gebeurde in 2011 nog ad hoc,
maar per 2012 structureel voorafgaand aan de beleidsdagen. De medische staf legt jaarlijks
verantwoording af over het in de instelling gevoerde medisch beleid (zie 7.2). De vrijgevestigd
medisch specialisten rapporteren over de prestatie-indicatoren, maken een jaarverslag per
maatschap en geven inzicht in de visitatierapporten van de beroepsvereniging en de Medisch
Specialisten Registratie Commissie (MSRC). Het ziekenhuis registreert en publiceert haar
prestaties op basis van de indicatoren die door de ledenvergadering van de Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuizen zijn of zullen worden vastgesteld. Bij de opstelling van dit
jaarverslag is eveneens rekening gehouden met de principes uit de Zorgbrede Governancecode.
Het ziekenhuis beschikt over adequate interne procedures voor de opstelling en de publicatie
van het jaarverslag en de jaarrekening. De externe accountant woont vergaderingen bij van de
raad van toezicht en de auditcommissie, waarin zijn verslag over het onderzoek van de
jaarrekening wordt besproken en waarin wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van
de jaarrekening.
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Het verslag van de externe accountant, op basis van de vigerende regeling jaarverslaggeving
zorginstellingen, bevat datgene wat de externe accountant over de jaarrekening en het
jaarverslag en de overige gegevens onder de aandacht van de raad van bestuur en de raad van
toezicht dient en wenst te brengen.
De accountant rapporteert zijn bevindingen over de jaarrekening eerst aan de raad van bestuur
en daarna aan de raad van toezicht. Volgens de code dient dit gelijktijdig te gebeuren.
Ziekenhuis Gelderse Vallei kiest voor deze, van de code afwijkende, werkwijze om de
mogelijkheid te hebben voor opmerkingen van de raad van bestuur over feitelijke zaken en deze
in de rapportage te laten opnemen. Het staat een open overleg tussen accountant en raad van
toezicht niet in de weg.
Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke
doelstelling en verantwoordelijkheid van het ziekenhuis.
Raad van bestuur
De raad van bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor de leiding en de continuïteit van
het ziekenhuis en gaat er bij het handelen vanuit dat de instelling een zorgonderneming is met
een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom neemt de raad van bestuur de
gerechtvaardigde wensen en behoeften van alle klanten uitdrukkelijk tot uitgangspunt voor de
organisatie en inrichting van de dienstverlening. Kwaliteit en veiligheid vormen een vast
onderdeel van de informatievoorziening naar de raad van toezicht. Verder komt dit onderwerp
regelmatig aan de orde tijdens het overleg met het stafbestuur. Er wordt gewerkt aan een
vertaling van de adviezen van de Raad voor de Volksgezondheid betreffende de
verantwoordelijkheidsverdeling van de professional, de bestuurder en de toezichthouder. De
raad van bestuur handelt overeenkomstig het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het
reglement raad van bestuur. In dit reglement is de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden nader uitgewerkt.
De raad van bestuur heeft interne procedures opgesteld die ervoor zorgen dat financiële
informatie steeds bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe
financiële verslaggeving is gewaarborgd. Daarnaast zijn er interne procedures voor kwaliteit van
zorg, veiligheid en goed werkgeverschap.
De interne risicobeheersings- en controleprocedures zijn vanaf 2009 geïntegreerd in een risico
management systeem.
De raad van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een
goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. Belangrijke thema’s hierbij zijn:
strategie, kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid, human resource management, financieel
resultaat en de relatie met stakeholders.
Raad van toezicht
De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de raad van bestuur en op de
algemene gang van zaken in het ziekenhuis en richt zich bij de taakvervulling naar het belang
van de instelling. De raad van toezicht handelt overeenkomstig het bepaalde in de statuten van
het ziekenhuis en het reglement raad van toezicht. Hierin zijn de verdeling van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader uitgewerkt.
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De goedkeuringsbevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in artikel 9, lid 5 en 6
van de statuten. De onafhankelijkheid van de Raad van toezicht is geborgd in artikel 18 van de
statuten.
De raad van toezicht beschikt over een profielschets voor de omvang, deskundigheid en
samenstelling. Daarin is rekening gehouden met de aard en activiteiten van de instelling en de
daarvoor gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van toezicht. In de
profielschets is opgenomen dat bij de selectie van nieuwe en herbenoeming van bestaande
leden van de raad van toezicht wordt gekeken naar het aantal bestuurlijke en toezichthoudende
functies van de leden, zodat een goede taakvervulling gewaarborgd is.
Dit aspect is bij de herziening in 2012, in het reglement raad van toezicht opgenomen.
Tenminste een lid van de raad van toezicht beschikt over voor de zorgorganisatie relevante
kennis en ervaring in de zorg. Dit is opgenomen in de profielschets raad van toezicht en wordt
ook toegepast. In de profielschets zijn ook andere deskundigheidsgebieden opgenomen, zodat
voldoende deskundigheid is gewaarborgd. In bijlage 1 is zichtbaar dat de samenstelling
evenwichtig is wat betreft de verschillende achtergronden, deskundigheid en ervaring van de
leden. De scholing van de leden van de Raad van toezicht wordt per lid apart bekeken.
Gronden voor schorsing of ontslag van de raad van toezicht leden en de procedure is statutair
vastgelegd in artikel 21. Een lid van de raad van toezicht verricht nimmer taken van de raad van
bestuur. Dit is geregeld in artikel 10 lid 3 van de statuten.

7.2

Medezeggenschap

Medische staf
De vereniging medische staf (VMS) van Ziekenhuis Gelderse Vallei had in 2016 gemiddeld 175
leden verdeeld over 30 vakgroepen. De VMS geeft samen met de ziekenhuisorganisatie vorm en
inhoud aan het medisch beleid, kwaliteit en veiligheid van zorg, opleiding en wetenschappelijk
onderzoek. Daarnaast behartigt de VMS de belangen van haar leden. In dit jaarverslag is te
lezen wat de VMS in 2016 heeft bereikt.
Kwaliteit
De medische staf heeft in 2016 met de medische SIRE-onderzoekers een evaluatie en voorstel
gedaan hoe de opzet en structuur van het SIRE-onderzoek in het ziekenhuis verder te
verbeteren. Een van de redenen hiervoor was dat voor het verrichten van een onderzoek, ad hoc
een grote tijdsinspanning wordt gevraagd van onderzoekers. In 2016 zijn met succes extra
medische SIRE-onderzoekers geworven binnen de medische staf om het team te versterken. Zij
worden in 2017 getraind waarna zij kunnen worden ingezet.
Ten aanzien van medische technologie is de medische staf in 2016 verder gegaan met het
implementeren van de actiepunten uit het convenant medische technologie. Er is
geïnventariseerd wie met welke hoog risico apparatuur werkt en er is gestart met het klaarzetten
van de benodigde scholing in het leerplein voor het werken met hoog risico apparatuur.
Op verzoek van de inspectie is een aanvullende module gemaakt bij het document medische staf
met een nadere uitwerking van taken en verantwoordelijkheden van de diverse behandelaren
(hoofdbehandelaar, medebehandelaar, consulent) die betrokken kunnen zijn bij de zorg van een
complexe patiënt. Deze nadere uitwerking was gewenst omdat de complexiteit van de zorg de
afgelopen jaren is toegenomen, evenals het aantal patiënten met meer dan één aandoening.
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Het doel van de module is houvast te bieden wat betreft de identificatie van complexe patiënten
met relevante comorbiditeit en de behandelaar te attenderen op taken, die op hem rusten en de
keuze, die hij heeft wat betreft het hoofdbehandelaarschap.
Visitaties
In 2016 zijn de volgende vakgroepen gevisiteerd:
•
•
•
•
•
•
•

vakgroep cardiologie
vakgroep medische psychologie (opleiding)
vakgroep ziekenhuisapotheek
vakgroep dermatologie
vakgroep urologie (beperkte hervisitatie)
vakgroep nucleaire geneeskunde
vakgroep MDL

Een afvaardiging van het stafbestuur heeft met alle visitatiecommissies gesproken. Tevens zijn
bij verschillende visitaties gesprekken gevoerd met medisch specialisten die veelvuldig
samenwerken met de betrokken vakgroep. Voorafgaand aan iedere visitatie heeft het stafbestuur
informatie opgevraagd bij aanpalende specialismen als input voor het gesprek met de
visitatiecommissie.
In 2016 zijn de volgende conclusies en aanbevelingen van visitatierapporten besproken door het
stafbestuur:
•
•
•
•
•
•
•

visitatierapport ziekenhuisapotheek
visitatierapport dermatologie
visitatierapport medische psychologie (opleidingsvisitatie)
visitatierapport cardiologie
visitatierapport medische microbiologie
visitatierapport urologie (hervisitatie 2015)
visitatierapport gynaecologie (opleidingsvisitatie)

Daar waar nodig zijn aanvullende vragen gesteld of heeft een gesprek met de betreffende
vakgroep plaatsgevonden en zijn nadere afspraken gemaakt.
Protocollen en commissies
In 2016 zijn onder andere de volgende stafbrede richtlijnen opgesteld en/of afspraken gemaakt:
•
•
•
•
•

de werkafspraken (acute) oogheelkundige consulten zijn herzien
er is gestart met het aanpassen van procedures uit het document medische staf.
De procedures ten aanzien van werving en selectie van medisch specialisten zijn
aangepast en goedgekeurd
aanpassing van het tromboseprotocol
procedure aanvraag nieuwe dure geneesmiddelen

Zorg & organisatie
De medische staf streeft een grotere rol na in het meedenken en meebepalen van het beleid en
de strategie van het ziekenhuis. Actieve betrokkenheid van het begin tot het eind is gewenst. Dit
was een van de aandachtspunten voor de medische staf in 2016. De medische staf heeft daar
invulling aan gegeven door het oprichten van een werkgroep beleidsplan.
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In deze werkgroep is een groot aantal specialismen (snijdend, beschouwend en ondersteunend,
vrijgevestigd en in dienstverband) vertegenwoordigd. Deze werkgroep heeft medio 2016 in
afstemming met het stafbestuur en de kernstaf het medisch beleidsplan 2017 opgeleverd. De
vervolgstap is dat het medisch beleidsplan 2017 verder ontwikkeld wordt tot een meerjaren
beleidsplan. Streven is om gezamenlijk met het ziekenhuis te komen tot een geïntegreerd
meerjaren beleidsplan.
In 2016 is tevens door een groot deel van het stafbestuur actief geparticipeerd in de
beleidsdagen van het ziekenhuis.
Acute zorg
In vervolg op de in 2015 ingezette acties op de spoedeisende hulp (SEH) is een taskforce SEH
opgericht. In deze taskforce zijn de relevante vakgroepen vertegenwoordigd. De leden van deze
taskforce hebben mandaat van hun eigen vakgroep. In 2016 heeft de taskforce zich
beziggehouden met de taken en verantwoordelijkheden van de SEH arts, de bezetting artsassistenten in relatie tot het aantal SEH artsen en het traumaprotocol.
Ouderenzorg
Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe en de zorg voor deze groep patiënten is complex en
intensief. In samenwerking met het ziekenhuis is de visie op ouderengeneeskunde geformuleerd
en is besloten om de zorg voor de meest kwetsbare ouderen te organiseren op één afdeling
waarbij de afdeling en medewerkers speciaal zijn toegerust om kwetsbare ouderen met
uiteenlopende aandoeningen de juiste zorg te bieden. Het uitgangspunt van deze afdeling is dat
alle kwetsbare ouderen, bij wie de kwetsbaarheid en comorbiditeit even zwaar of zwaarder
wegen dan het orgaanspecifieke probleem, op de afdeling kunnen verblijven. In 2017 wordt de
afdeling gerealiseerd.
Opleiding en onderzoek
Nadat in 2015 was gestart met Crew Resource Management (CRM) op het OK-complex is in
2016 CRM geïntroduceerd op de intensive care.
In februari 2016 is de eerste groep van medisch hoofden/zorgmanagers (duaal management)
van de functionele eenheden (FE) begonnen aan het leiderschap en management programma
voor de tactische managementlaag van ons ziekenhuis.
Dit programma beoogt verdere kleuring en invulling te geven aan het duaal management van de
FE’s binnen het ziekenhuis. Door het actief deelnemen aan dit programma krijgt het duaal
management de mogelijkheid zijn invloed op de organisatie en de eigen achterban te versterken
met als uiteindelijk doel het ondernemerschap van en innovatie door de FE’s te vergroten.
Daarnaast heeft het programma ten doel de onderlinge samenwerking binnen de duo’s, tussen
de duo’s en de diverse afdelingen/vakgroepen te verbeteren. In september 2016 is een tweede
groep van medisch hoofden/zorgmanagers aan ditzelfde programma begonnen.
Op initiatief van de klinisch geriaters en het leerhuis werd in 2016 een onderwijsprogramma
opgezet rondom het thema ‘de kwetsbare oudere’. Zowel de medisch specialisten als de artsassistenten werden uitgenodigd om deel te nemen aan het e-learning programma zorg voor
kwetsbare ouderen vanuit beschouwend perspectief of het perioperatieve traject bij kwetsbare
ouderen.
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Voor de arts-assistenten werd daarnaast nog lokaal onderwijs gegeven binnen dit thema in de
vorm van een aantal voordrachten door geriaters, fysiotherapeuten en apothekers.
Het researchfonds heeft meerdere wetenschappelijke studies financieel ondersteund met een
start-up bijdrage van maximaal € 5.000. Op 28 januari 2016 is voor de derde keer een
wetenschapsavond georganiseerd en verscheen ook weer een wetenschapsjournaal.
Voeding, sport en bewegen
De stafcommissie voeding, sport en bewegen heeft in 2016 het visiedocument voeding &
bewegen en topsport en sport ontwikkeld. Het document is een nadere uitwerking van het eerder
opgeleverde visiedocument voeding, sport en bewegen. In 2016 lag de focus op communicatie
en het helder krijgen van de doelen. De hoofddoelen, die de medische staf in samenwerking met
de organisatie wil verwezenlijken zijn ontwikkeling tot referentieziekenhuis voor voeding &
bewegen met (inter)nationale erkenning en het leveren van excellente sportmedische zorg aan
topsporters, wedstrijd- en recreatieve sporters. In 2017 zal worden gewerkt aan realisatie van de
doelen.
Samenwerking
In 2016 heeft er naast de jaarlijkse Clinic een ‘meet & greet’ plaatsgevonden. Deze was bedoeld
voor huisartsen en medisch specialisten om elkaar informeel te ontmoeten en nieuwe collega’s
voor te stellen. Zowel de Clinic als de meet & greet werden goed bezocht. In 2016 is tevens een
gezamenlijk regionaal curriculum voor de huisartsen ontwikkeld waarin onder andere huisartsen
en medisch specialisten gezamenlijk onderwijs en bijscholing geven.
In 2016 is het ketenprotocol kwetsbare ouderen door huisartsen, specialisten
ouderengeneeskunde en medisch specialisten opgesteld. Met het protocol wordt beoogd de
afstemming in de keten te verbeteren door kwaliteit en continuïteit in de behandeling en
waarborging van de zorg en overdracht ter beperking van functionele achteruitgang, complicaties
en medicatiefouten bij ouderen bij opname in en ontslag uit het ziekenhuis.
De regionale transmurale afspraken COPD, ouderenzorg, dementie en CVA/TIA zijn zo goed als
gereed.
In 2016 is door huisartsen, Menzis, het ziekenhuis en de medische staf gewerkt aan het
opstellen van een regionale zorgagenda. Doel van deze agenda is om samen beter op de
veranderende zorgvragen van patiënten en inwoners in te kunnen spelen.
In 2016 is een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van één gezamenlijk laboratorium
medische microbiologie en immunologie op één locatie. Dit onderzoek is gestart omdat de
verwachting is dat alleen met nauwe samenwerking en schaalvergroting de ontwikkelingen op
technologisch gebied kunnen worden gevolgd, de regionale aanpak van antibioticumresistentie
slagvaardig kan worden aangepakt en de concurrentiepositie behouden kan blijven ten opzichte
van andere grotere laboratoria en huisartsenlaboratoria. De uitkomsten van het onderzoek
worden in 2017 verwacht.
In 2016 was het stafbestuur samengesteld uit afvaardigingen van de besturen van de Vereniging
van Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD) en de coöperatie medisch specialisten
aangevuld met de stafvoorzitter en de portefeuillehouders ICT, kwaliteit & veiligheid en
onderzoek & opleiding. Het stafbestuur telde daarmee 9 leden en 3 toehoorders. De ervaringen
met het samengestelde stafbestuur zijn positief. Er is sprake van gezamenlijkheid, eenduidige
informatie en een betere afstemming. Er is zodoende besloten om in 2017 door te gaan met het
samengestelde stafbestuur.
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In 2016 is onderzocht of verdere integratie van de drie organen binnen de medische staf
wenselijk en mogelijk is. Een brede afvaardiging uit de medische staf heeft in verschillende
werkgroepen thema’s zoals besluitvorming, mandaat en samenwerking met de organisatie
onderzocht. Verdere integratie lijkt wenselijk en in 2017 wordt onderzocht welke vorm dit moet
krijgen.
ICT
Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is in 2016 verder geüniformeerd waarbij het klinische
dossier een aantal verbeteringen onderging. Binnen het EPD werd een rechtstreekse koppeling
op patiëntniveau met de radiologiebeelden en -uitslagen gerealiseerd. De aanzet voor een nieuw
EPD werd gegeven binnen de I-raad met externe begeleiding bij een aantal sessies om voor de
specifieke situatie van Ziekenhuis Gelderse Vallei de wensen en eisen helder te krijgen. Tevens
is fase 2 van de herijking van het poliklinisch dossier gestart. Om verdere optimalisatie te krijgen
van het gebruik van het huidige EPD werd de eerste EPD e-learning module afgerond. In 2017
zullen in verhoogd tempo de overige modules worden gepresenteerd.
De ervaringen met e-Zorg zijn gepresenteerd. Daarbij bleken er vele verschillende e-Zorg
projecten ontwikkeld te zijn. Deze variëren van eenvoudig tot zeer complex. Een schriftelijke
terugblik op de e-Zorg ervaringen en producten zal in 2017 worden gepresenteerd, samen met
de recent ontwikkelde visie op eHealth (waarvan e-Zorg Gelderse Vallei deel uit maakt) voor de
komende jaren. Hierin zal de e-Zorg grotendeels structurele zorg zijn, ingebed binnen de divisie
zorg, en een kleiner deel van de e-Zorg zal innovatie zijn.
De inzet van medische apps in het ziekenhuis en de digitale vaardigheden van personeel en
patiënten van Ziekenhuis Gelderse Vallei is geanalyseerd. Het rapport volgt begin 2017.
Een belangrijke stap in 2016 was de aanschaf van ZGV 3.0 van Funatic door het ziekenhuis; een
nieuwe website, intranet en portaalfunctie. Een aantal specialisten is hierbij betrokken. De
website wordt rond de zomer 2017 geïmplementeerd en de portaalfunctie eind 2017.
Een brede werkgroep decentraal applicatiebeheer is in 2016 actief geweest om een structureel
plan van aanpak, functieomschrijvingen en procedurele optimalisatie voor decentraal
applicatiebeheer te ontwikkelen. De materie bleek complexer en zich over meer aspecten uit te
spreiden dan aanvankelijk was ingeschat. Een bijeenkomst met enkele artsen, de betrokken
decentraal applicatiebeheerders en zorgmanagers vond plaats, waarbij een externe onderzoeker
de huidige situatie schetste. Zoals verwacht is een verdere professionalisering van groot belang
in het kader van bedrijfsvoering en bedrijfsveiligheid. Hiervoor zullen op een aantal plaatsen ook
meer applicatiebeheerders nodig zijn.
Medisch specialisten zijn ook vertegenwoordigd in de in 2016 opgerichte IHE-XDS commissie
waarbij uitwisseling van gegevens tussen verschillende instellingen mogelijk gemaakt wordt.
Allereerst zal dit worden gebruikt en getest voor de A.R.T.Z. oncologie gegevensuitwisseling.
Het ziekenhuis was uit veiligheidsoverwegingen genoodzaakt over te gaan op een ander badge
inlogsysteem. Als consequentie heeft dit dat de poliklinieken met korte bezoektijden en hoge
turnover naar een andere werkwijze over moeten gaan. In 2017 worden de nieuwe pasjes
uitgerold, waarbij in nauwe samenwerking met deze high turnover poliklinieken zal worden
gekeken of het haalbaar is na alle noodzakelijke aanpassingen.
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Samenstelling bestuur medische staf per 31 december 2016
E.J.F.M. de Kruijf, voorzitter
Dr. D.G. Snijdelaar, vicevoorzitter, portefeuillehouder onderwijs, onderzoek en opleiding
H.J. Lourens, medisch specialist patiëntveiligheid
Mw. M.S. van der Steen, portefeuillehouder ICT
Dr. R.M. Cardinaal, lid (voorzitter Coöperatie)
M. van der Beek, lid (vicevoorzitter Coöperatie)
Dr. J.N. Stolk, lid (voorzitter VMSD)
Mw. K.T.M. Oud, lid (vicevoorzitter VMSD)
P.J.C. Kapitein, lid (penningmeester)
Dr. C. Sietses, toehoorder
Mw. dr. E.H. Hopman, toehoorder
Het stafbestuur wordt administratief en beleidsmatig ondersteund door het bureau medische staf.
In 2016 is eenmaal het protocol vermeend disfunctioneren medisch specialist door de coöperatie
in samenwerking met het stafbestuur opgestart. De procedure vermeend disfunctioneren wordt in
2017 op basis van de aangepaste procedure van de federatie, die nog in concept is, gewijzigd.
In 2016 zijn de procedures in het document medische staf met betrekking tot werving en selectie
van medisch specialisten, de inzet van tijdelijke medisch specialisten en waarnemers aangepast.
Deze zullen in 2017 worden geëvalueerd.
Vooruitblik
In 2017 staat op het gebied van kwaliteit en veiligheid het verbeteren van de zichtbaarheid van
het (hoofd)behandelaarschap in het EPD en buiten kantooruren op de agenda net als het
evalueren en waar nodig aanpassen van de multidisciplinaire casusbespreking. Ten aanzien van
opleiding en onderzoek heeft het verwerven van de opleiding ziekenhuisarts prioriteit. Op ICT
gebied ligt de focus op het EPD, het patiëntenportaal, informatie-management en e-Zorg.
Ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) van Ziekenhuis Gelderse Vallei telt op basis van de wet op de
ondernemingsraden (WOR) 17 zetels. Daarvan waren er op 31 december 2016 13 bezet. Vanuit
de organisatie is een beleidsmedewerker aan de OR toegevoegd die geen lid is van de OR maar
het ambtelijk secretariaat voert. De OR is in 2016 bezig geweest met de beeldvorming van de
OR naar de organisatie, onder andere met een enquête ‘Wist u dat?’. Eind 2016 is de OR
begonnen met het organiseren van OR-verkiezingen voor februari 2017. We hopen dat de OR in
2017 op volle sterkte is! De OR heeft daarnaast nog verschillende scholingsdagen gehad met het
thema ‘Van woorden naar daden. Welke hobbels kom je tegen en hoe ga je daar samen mee
om?’.
Missie en visie OR
De medezeggenschap van Ziekenhuis Gelderse Vallei staat voor veiligheid in de breedste zin
van het woord en hecht groot belang aan het sociale aspect in de onderneming. De OR voelt
zich medeverantwoordelijk voor medewerkers en organisatie. Hiermee wil de OR een bijdrage
leveren aan de kwaliteit van medewerkerparticipatie en continuïteit van bedrijfsvoering.
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De OR behartigt de belangen van medewerkers en organisatie van Ziekenhuis
Gelderse Vallei. Fysieke, sociale en financiële veiligheid zijn daarbij belangrijke
aandachtspunten.
De OR werkt hierin constructief samen met de zeggenschap en de achterban, waarbij integriteit
en respect uitgangspunten zijn. In relatie tot de zeggenschap is de OR sparring partner,
klankbord en partner in dialoog. Er wordt gebruik gemaakt van informatie en deskundigheid van
medewerkers en externen.
De OR volgt interne en externe ontwikkelingen om beleidsvoorstellen en initiatieven te bespreken
en zo nodig te toetsen. De OR hanteert een gestructureerde werkwijze, stelt prioriteiten en neemt
initiatieven. Tot slot investeert de OR in ontwikkeling en behoud van eigen kennis en kwaliteit.
Advies- en instemmingsaanvragen
In 2016 ontving de OR 11 instemmings- en 14 adviesaanvragen.
Instemming:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

notitie ‘Vergoeden kwaliteitsregister en beroepsvereniging’
toetsingsbeleid rekenen in de zorg
werktijdenwijziging CSA
continuering PGOB 2016
MKA en werkkostenregeling
opleidingsreglement
aanpassing arbeidstijden medicatieverificatie spoed
PGOB 2017-2018
parkeerbeheer
beleid persoonlijke beschermingsmaatregelen
PLB uren

Advies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

opzegging instellingsapotheek
verkenning regionale samenwerking medische microbiologische en immunologische
laboratoria
investeringsaanvraag nieuwe office versie
investeringsaanvraag CT scan
wijziging profielschets raad van toezicht
investeringsaanvraag mammograaf
notitie ouderengeneeskunde nieuwe stijl
investeringsaanvraag bewakingsmonitoren
tijdelijke uitbreiding raad van bestuur met een derde bestuurder
investeringsaanvraag ZGV 3.0
investeringsaanvraag telefooncentrale
klinische en dagklinische beddencapaciteit
strategisch kader
procedure op rechtmatige inzage patiëntendossiers
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Dagelijks Bestuur per 31 december 2016
Mw. P. de Feiter, voorzitter (kinder- en jongerenafdeling)
Mw. N. ten Holte, waarnemend secretaris (dialyse)
Mw. I. Debets, vice-voorzitter (medische psychologie)
Mw. B.S. Stroeve, vice-secretaris (recovery)
Vanaf februari 2016 tot en met december 2016 zijn C. Schaap en M. Verhoef tijdelijk toegevoegd
aan het dagelijks bestuur in het kader van hun studie ‘strategisch sturing geven aan de
medezeggenschap’.
Overige OR leden
C. van den Dikkenberg (longpoli)
G. Hooijer (PSA)
Mw. G. Kroesbergen (SEH)
V. van der Post (IC)
J. Sartorius (neurologie)
C. Schaap (orthopedie)
B. Tabali (KCHL)
M. Verhoef (poli oncologie)
C. Vervoort (OKC)
Van 25 mei 2016 tot december 2016 is H. Meulenkamp tijdelijk toegevoegd aan het dagelijks
bestuur als interne deskundige. In verband met vervanging tijdens ziekte is er tijdelijk een nieuwe
beleidsmedewerker, M. van der Neut, aangesteld.

Cliëntenraad
Het jaarthema van de cliëntenraad (CR) in 2016 was ‘de mens centraal!’ Adviesaanvragen
werden vanuit het perspectief van de cliënt beoordeeld. De besluitvorming vond plaats in de CRvergaderingen. De voorbereiding van gesprekken c.q. adviezen vond plaats in commissies uit de
CR.
De raad van bestuur is conform de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen verplicht de
CR advies te vragen over de begroting, jaarrekening en het strategisch plan.
Ook in het afgelopen jaar zijn de leden van de CR actief betrokken geweest bij veranderingen die
in de zorg plaatsvinden, in samenspraak met de zorgprofessionals van het ziekenhuis.
Commissies
Thema’s waar de commissies zich in 2016 op hebben gericht waren gebaseerd op het
strategisch kader Ziekenhuis Gelderse Vallei en het meerjarenplan CR. Hierbij ging het om
zaken zoals: opname in het ziekenhuis, behandeling door het specialisme en de verpleging en
ontslag uit het ziekenhuis. Met name ook: wie heeft de regie en hoe zijn de processen geregeld.
Impressierondes klinische afdelingen
In het voorjaar van 2016 hebben leden van de CR in tweetallen diverse afdelingen bezocht. Er
werd gelet op aspecten als gastvrijheid, communicatie en bejegening, toegankelijkheid, inrichting
en hygiëne/schoonmaak. Indien mogelijk werd er ook met patiënten gesproken over hun
ervaringen.
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De patiënten waren over het algemeen tevreden over de communicatie met de
verpleegkundigen. Er werd voldoende privacy ervaren. ‘Je voelt de betrokkenheid van het
personeel bij het ziekenhuis’ (citaat van een patiënt). Het eten vond men goed tot uitstekend.
Ten aanzien van zaken zoals het schoonmaken en het chronisch gebrek aan ruimte (gangen
worden als kantoor en/of opslag gebruikt) liggen volgens zowel patiënten als verpleegkundigen
nog verbeterpunten. Ook de tv’s bij het bed zijn klein en verouderd.
De resultaten van de impressierondes zijn met de raad van bestuur besproken. Punten rondom
schoonmaak en inrichting zijn voortvarend opgepakt door het facilitair bedrijf
Facilitaire zaken
In 2016 is er regelmatig overleg geweest met de directeur facilitair bedrijf en het hoofd
hoteldienst. Vrijwel alle facilitaire zaken zijn hier aan de orde geweest. Soms ter informatie of
vooruitlopend op de besluitvorming. Zaken die onder andere aan de orde zijn geweest:
Bewegwijzering, vervanging van de informatievoorzieningen aan het bed, de aanmeldzuilen in de
centrale hal en op de poliklinieken, hygiëne en kwaliteit van de schoonmaak, de inrichting van
het ziekenhuis en muurschilderingen in gerenoveerde verpleegkamers.
Financiën
De financiële commissie bereidde de adviezen voor over onder andere de jaarrekening,
begroting, kwartaalrapportages en eventuele bezuinigingsmaatregelen.
Spoedzorg
In 2016 is de commissie SEH/spoedzorg regelmatig op bezoek geweest bij de leidinggevende
van de spoedeisende hulp. De gesprekken vonden in een open sfeer plaats. Er werden zaken
besproken als: de verbetering van de bereikbaarheid, de doorstroom, de personele situatie, het
waarborgen van de privacy van de cliënten en de samenwerking huisartsenpost en spoedzorg.
Interne en externe activiteiten
Deelname aan impressierondes, evaluatie werkzaamheden en functioneren van de CR, overleg
met diverse geledingen binnen het ziekenhuis. Er werden diverse congressen, netwerkdagen en
symposia bezocht. Een lid van de CR was tevens lid van de raad van advies van ZorgBelang
Gelderland.
Vergaderingen
De CR is in 2016 tien keer in een reguliere vergadering bijeen geweest en eenmaal in een extra
vergadering. Driemaal werd vergaderd in aanwezigheid van een lid van de raad van bestuur
waarvan eenmaal samen met een delegatie van de raad van toezicht.
Het dagelijks bestuur is twaalf keer bijeen geweest ter voorbereiding van de vergaderingen.
Daarnaast hebben de voorzitter en vicevoorzitter gehoor gegeven aan de uitnodiging van de
raad van toezicht voor het jaargesprek.
Evenals in voorgaande jaren heeft de CR zich tijdens de reguliere vergaderingen door
zorgprofessionals uit Ziekenhuis Gelderse Vallei laten informeren over uiteenlopende
onderwerpen.
Adviezen
In 2016 heeft de CR gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht aan de raad van bestuur over
onder andere:
•
•

begroting Ziekenhuis Gelderse Vallei 2016
nieuw lid raad van toezicht

positief
positief
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•
•
•
•
•
•
•

jaarrekening 2015
procedure controle rechtmatige inzage patiëntendossiers
ouderengeneeskunde nieuwe stijl (incl. mantelzorg)
tijdelijke aanstelling derde bestuurder
ketenprotocol ouderenzorg
klinische- en dagklinische beddencapaciteit
strategisch kader 2017-2020

•

aanstelling tijdelijke bestuurder

positief
positief
positief
“vooralsnog geen advies”
positief
positief
positief o.v.v.
aandachtspunten
positief

Samenstelling CR per 31 december 2016
Dhr. J.W. Overeem, voorzitter, Renswoude
Mw. F. Bijl, vicevoorzitter, Veenendaal
Mw. S.G. Kaptein, secretaris, Barneveld
Mw. H.S.T. Blankestijn, Veenendaal
Dhr. A.C. Boer, Veenendaal
Mw. C. Gooiker, Wageningen
Dhr. J.L. Kooij, Ede
Dhr. H. Roseboom, Veenendaal
Dhr. H. Vunderink, Veenendaal
Mw. M. Faassen, ambtelijk secretaris

Verpleegkundige adviesraad (VAR)
Het jaarthema van de VAR in 2016 was ‘100% eigenaar van mijn vak.’ De VAR wil met dit thema
verpleegkundigen stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor het uitvoeren van hun
eigen verpleegkundige werkzaamheden. Door middel van VAR-lunches bereikten ze maandelijks
80 tot 100 verpleegkundigen met uiteenlopende onderwerpen over het jaarthema.
In 2016 is in de week dat de dag van de verpleging viel, de ‘week van de verpleging’
georganiseerd. In deze week stond de verpleegkundige centraal en was er dagelijks een VAR
lunch. Dit was een succes en de opkomst tijdens deze lunches was goed.
Het jaarthema vraagt om een regisserende rol van de VAR om verpleegkundigen te stimuleren
100% eigenaar te zijn van het verpleegkundig vak. Op het gebied van de verpleegkundige
beroepsgroep was er in 2016 veel gaande, neem bijvoorbeeld de profielschetsen van de MBOen HBO-verpleegkundige. Hierin heeft de VAR in 2016 zowel een coachende als regisserende
rol gespeeld.
In het voorjaar is er een studiedag geweest waarin de VAR aandacht heeft besteed aan de
regisserende rol. In dit jaar is het marketingplan afgerond.
Adviezen
De VAR heeft de raad van bestuur geadviseerd met betrekking tot de volgende onderwerpen:
•
•
•

ketenprotocol kwetsbare ouderenzorg
nadere uitwerking afdeling ouderengeneeskunde nieuwe stijl specialist & generalist
verpleegkundige overdracht aan het bed (ongevraagd advies)
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•
•
•
•
•

sturen op uitkomsten van zorg door verpleegkundige
uitvoeringsregeling rekenvaardigheid en toetsing
strategisch kader 2017-2020
beddencapaciteit
tijdelijke uitbreiding raad van bestuur met derde bestuurder

Overleg met de raad van bestuur
Er is in 2016 vijf keer overleg geweest met de raad van bestuur. Tijdens deze overleggen zijn de
directeuren zorg één keer aangeschoven.
De agenda voor dit overleg wordt opgesteld door het dagelijks bestuur van de VAR en het
voorzitterschap ligt bij de voorzitter van de VAR.
Ontwikkeling VAR
De VAR heeft zich afgelopen jaar verder ontwikkeld. Tijdens de studiedag in maart is de VAR
gecoacht in effectief professioneel communiceren. Er is door middel van een rollenspel geoefend
in resultaatgerichte adviesgesprekken. Het was een zeer inspirerende dag.
Op de studiedag in november heeft de VAR het ondernemingsplan verder afgemaakt.
Daarnaast zijn de belangrijkste thema’s met doelstellingen geformuleerd voor 2017:
verpleegkundige 2020, vergrijzing en de arbeidsmarkt, kwaliteit van zorg, positie VAR als
beïnvloeder of regisseur verstevigen.
Vergaderingen
In de huidige opzet van de VAR is de vergaderfrequentie één keer per maand. Om slagvaardig,
zichtbaar en proactief te zijn zodat adequaat op actuele zaken kan worden ingespeeld, is er een
dagelijks bestuur waarin de voorzitter van de VAR, het hoofd zorginnovatie en twee leden van de
VAR participeren. Het dagelijks bestuur komt één keer per maand bij elkaar om zaken voor te
bereiden en te bespreken zodat beleidsbeïnvloeding en de zichtbaarheid van de VAR worden
verbeterd. Tijdens de vergadering richt de VAR zich meer op het doornemen van 3 fasen van
een vraagstuk/thema: binnengekomen vraagstuk divergeren, exploreren en uiteindelijk
convergeren en besluiten.
Stakeholders
De VAR heeft een structurele samenwerking met de stakeholders met als doel synergie op het
zorgbeleid en beroepsinhoudelijke ontwikkelingen. Op actuele thema’s wordt overlegd hoe zij
daar gezamenlijk in kunnen optrekken. In 2017 zal aan de hand van het onderwerp bekeken
worden met welke stakeholder in overleg wordt gegaan.
Afgelopen jaar heeft de VAR twee keer een contactpersonenbijeenkomst georganiseerd.
Het eerste overleg is gegaan over tips en tops rondom communicatie patiënt, mantelzorger,
verpleegkundigen onderling en multidisciplinair. Het tweede overleg ging over het rapport
Kaljouw over de verpleegkundige in 2030.
VAR Lunches
Maandelijks is er een VAR-lunch, met uitzondering van de maand augustus. In de maand mei is
de week van de verpleging georganiseerd. Tijdens deze week werden er maandag, dinsdag,
woensdag en donderdag VAR lunches verzorgd. Met deze lunches bereikte de VAR in 2 sessies
80-100 collega’s. Het overgrote deel van deze collega’s betrof verpleegkundigen (i.o.).
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Oktober was de maand van de kwetsbare ouderen; deze maand zijn er vier VAR-lunches over dit
onderwerp georganiseerd.
Dit jaar zijn de volgende onderwerpen op de VAR-lunches aan bod gekomen: verpleegkundige
interventies bij slaapproblemen, palliatief verbonden, verpleegkundig overdracht aan het bed,
medicatieveiligheid, vakinhoudelijk leiderschap, effectieve communicatie, verslechterende
patiënt, adequate communicatie via de SBAR methode, goede zorg zonder schotten,
game denken in de zorg, nieuwe antistolling, kwetsbare ouderen (op de IC), mantelzorg, delen
van goede ideeën en de privacygevoeligheid van patiëntengegevens.
Week van de verpleging
In 2016 was de week van 9 t/m 12 mei de week van de verpleging. Tijdens deze week zijn op
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag VAR lunches georganiseerd. Tijdens deze week
stond de verpleegkundige centraal. De opkomst tijdens deze lunches was goed.
Op 12 mei is de verpleegkundige trofee uitgereikt aan Jennifer Halfmouw voor haar onderzoek
naar het gebruik van de zgn. Aldrete score bij ontslag van een recovery patiënt.
Overige activiteiten
•
•
•
•
•
•
•

deelname beleidsdagen ZGV
DB kwaliteit
informatie platform
participatie in de werkgroep deskundigheidbevordering verpleegkundigen
tweemaal overleg met de OR
deelname landelijke VAR netwerkdag
gastlessen op de Christelijke Hogeschool Ede over de VAR

Bestuursleden VAR 31 december 2016
Mw. B. Kievit, voorzitter, dagelijks bestuur, (zorgmanager SEH)
Mw. B. de Gans, vice voorzitter, dagelijks bestuur (verpleegkundige neurologie)
Mw. P. Boer, lid (verpleegkundige specialist
W. de Heer, penningmeester (verpleegkundige recovery)
Mw. L. Straat, secretaris (verpleegkundige orthopedie)
Mw. D. Visscher, lid (verpleegkundige dagopname)
W. van de Craats, lid (verpleegkundige AOA/MDL)
Mw. I. van Well, lid (verpleegkundige longafdeling)
Mw. A. van Dijk, lid (verpleegkundige kinder- en jongerenafdeling)
C. van der Spek, lid (verpleegkundige nefrologie)
Mw. T. Holwerda, adviseur, dagelijks bestuur (hoofd zorginnovatie)
Mw. J. Los, adviseur (HRD adviseur)
Mw. E. Bos, lid (leerling)
Mw. M. Krijgsman, ambtelijk secretaris
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8.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

8.1 Algemene maatschappelijke aspecten
Strategie
Het ziekenhuis heeft in haar strategie een aantal relevante thema’s opgenomen op het gebied
van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze thema’s zijn verankerd in onze strategie en
sluiten naadloos aan bij de overall strategie: patiëntgericht, professioneel, gezamenlijk en
ondernemend.
Met het thema voeding en bewegen dragen we bij aan continu voedingsonderzoek samen met
de Wageningen Universiteit en ontwikkeling en implementatie van innovatieve
voedingsbehandelingen die ondersteunend zijn bij het behalen van een optimale
gezondheidswinst. Daarnaast creëren we met onze maaltijdvoorziening At Your Request
toegevoegde waarde op het gebied van gastvrijheid en beleving voor patiënten, hun
familie/bezoek en medewerkers. Voeding wordt hiermee ingezet als duurzaam onderscheidend
vermogen. Ook leidt het maaltijdserviceconcept tot terugdringing van verspilling van voedsel.
Opleiden is het tweede thema. Ziekenhuis Gelderse Vallei is een professioneel leerbedrijf, met
een elftal medisch specialistische opleidingen en een scala aan erkende verpleegkundige
specialistische en paramedische opleidingen. Het ziekenhuis leidt meer personeel op dan we zelf
nodig hebben. Door het positieve opleidingsklimaat, onderzoek en het brede pakket aan zorg is
Ziekenhuis Gelderse Vallei een belangrijke samenwerkingspartner voor de academische
ziekenhuizen in Utrecht en Nijmegen bij het aanbieden van een totaal opleidingspakket.
Als derde thema bieden we medewerkers zekerheid van werk en streven we naar duurzame
inzetbaarheid van onze medewerkers. Ziekenhuis Gelderse Vallei is een werkgever die gebruik
maakt van de ontwikkeling en inzet van talenten en competenties van medewerkers ten behoeve
van de zorg voor de patiënt. De samenstelling van het personeelsbestand is divers en wij gaan
daarom creatief om met de mogelijkheden en behoeften van verschillende professionals,
leeftijdsgroepen en hun sociaal-culturele achtergrond. Innovatieve ideeën ontstaan en
ontwikkelen zich op de werkvloer en zorgen voor een hoge productiviteit.
Onze ambities op het gebied van milieu zijn divers. Wij zien het als onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid om in de zorg voor het milieu een voorbeeld te zijn voor onze omgeving.
Deze verantwoordelijkheid concretiseert het ziekenhuis door het invoeren van een
milieumanagementsysteem. Hiermee stellen wij ons ten doel continu aandacht te geven aan het
waar mogelijk verder verminderen van de ongunstige milieueffecten van onze activiteiten. Het
ziekenhuis wil voldoen aan milieuwet- en regelgeving en andere eisen die betrekking hebben op
de milieuaspecten van de organisatie.
Governance
De portefeuille voeding en bewegen is bij de raad van bestuur ondergebracht. De raad van
bestuur bepaalt en is verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van voeding en bewegen.
Beslissingen op het gebied van opleiden worden genomen in samenspraak met de medische staf
en de opleidingscommissie.
De afdeling marketing is verantwoordelijk voor de monitoring van externe ontwikkelingen en
veranderende vragen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De raad van
bestuur bepaalt het interne niveau van verankering in de organisatie.
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft in 2015 als apart thema op de agenda van de
raad van bestuur en het managementteam gestaan, wel steeds in relatie tot de strategie.
Planning & control cyclus
Voor 2016 golden de volgende doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord
ondernemen:
•
•
•

doorontwikkeling zorgpakketten aan de hand van het gekozen profiel
onze medewerkers zijn flexibel, werken multidisciplinair en denken in processen
voeding, topsport en bewegen als onderdeel van de identiteit

Het management wordt periodiek geïnformeerd over betrouwbare en relevante onderwerpen via
een besloten deel op intranet, door distributie van poststukken vanuit de raad van bestuur, door
mededelingen in het managementteam en het informatieplatform en door verspreiding van
periodieken via de bibliotheek. Deze periodieke informatie wordt gebruikt voor verbeteringen en
aanpassingen in beleid en in acties door ze te agenderen in het relevante gremium, bijvoorbeeld,
het directieteam overleg of het individuele werkoverleg tussen raad van bestuur en de
betreffende directeur. In het overleg worden afspraken gemaakt wie welke
verantwoordelijkheden heeft, welke acties worden ondernomen en hoe het tijdschema eruit ziet.
Afwijkingen van gestelde (kwantitatieve) doelen worden systematische besproken in de
kwartaaloverleggen. Incidenten worden besproken in het werkoverleg tussen directeur en de
raad van bestuur.
Prestaties
Maatschappelijk ondernemen
Ziekenhuis Gelderse Vallei kent diverse doelgroepen in dit aandachtsgebied, namelijk
omwonenden, het verzorgingsgebied (de regio), basisscholen in de regio, de Nederlandse
bevolking.
Scharen, pincetten en klemmen gingen in een paar maanden tijd naar ziekenhuizen in Afrika en
Haïti. De centrale sterilisatie afdeling zamelt ons disposable instrumentarium in en doneert deze.
Het ziekenhuis kan deze instrumenten niet hergebruiken omdat ze van een mindere kwaliteit
staal zijn gemaakt. Hierdoor kunnen wij dit instrumentarium met onze technieken niet reinigen
en steriliseren. Door het te doneren aan een goed doel, wordt het milieu minder zwaar belast en
zijn de mensen in deze landen geholpen. Zij kunnen namelijk de materialen met hun minder
moderne technieken wel reinigen.
Een aantal medische hulpmiddelen en apparatuur die voor gebruik in ons ziekenhuis niet meer
geschikt zijn, zijn indien nog bruikbaar gedoneerd via “Max maakt mogelijk” aan een ziekenhuis
in Moldavië.
Verder hebben individuele specialisten van het ziekenhuis materiaal meegenomen naar Ghana
voor hulp daar ter plekke. Dit voor stichting Bawku.
ISO 26000
Ziekenhuis Gelderse Vallei is het eerste ziekenhuis dat zijn ‘zelfverklaring’ op Publicatieplatform
ISO 26000 heeft gepubliceerd. Deze zelfverklaring betekent dat het ziekenhuis zichzelf heeft
getoetst aan de internationale richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
organisaties (MVO). Door het volgen van de stappen in de praktijkrichtlijn en het beantwoorden
van een groot aantal vragen met onderbouwde voorbeelden behaalt het ziekenhuis deze
verklaring.
Met het publiceren van deze verklaring toont het ziekenhuis aan de buitenwereld hoe serieus het
de maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Duurzaamheid is het kernwoord.
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Een groot aantal normen in de richtlijn gaat over de zorg voor mensen: de medewerkers en
patiënten. Op hoofdthema’s heeft het ziekenhuis een duurzaam beleid: Eigen regie bij de patiënt,
gezonde voeding en bewegen ingebed in de zorg en steeds meer E-zorg, zoals toegankelijke
informatie voor de patiënt en zijn naaste via online behandelprogramma’s en digitale informatie
tijdens de behandeling. Maar ook heel praktisch werken we duurzaam: Het ziekenhuis heeft
bijvoorbeeld een duurzame energievoorziening. Door middel van warmte/koude opslag wordt
energie teruggewonnen. En in het ziekenhuis zijn steeds meer energiezuinige lampen.
Ziekenhuis Gelderse Vallei scoort hoog met duurzaam beleid voor goed werkgeverschap, het
houden van tevredenheidonderzoeken bij medewerkers en patiënten en het reduceren van
ziekteverzuim. Het opleiden en trainen van leerlingen en zorgverleners vindt plaats in het
leerhuis.
Goede informatievoorziening en klachtenafhandeling horen bij een maatschappelijk
verantwoorde organisatie. Maar ook een duidelijk omschreven financiële visie, maatregelen
tegen fraude/corruptie, het bevorderen van de efficiency en het tegengaan van verspilling.
Iconen ZGV
In het rapport is een zevental Iconen opgenomen
I
Eigen regie bij de patiënt
II
Gezonde voeding, At your request
III
Bewegen
IV
(Top)sport
V
E-zorg, zinvolle en toegankelijke informatie voor de patiënt en zijn naaste
VI
De medewerker aan de top; ruim baan voor de zorgprofessional
VII
Leerhuis
Iconen I t/m V vallen in het kernthema patiëntenaangelegenheden. Iconen VI en VII kernthema
sociaal beleid. Icoon V past ook bij het thema rol en invloed zorgketen.

Bewaking voortgang
Voor de bewaking van en inzicht in de samenhang van de MVO iconen en activiteiten hanteert
Ziekenhuis Gelderse Vallei onderstaande tabel.
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Onderwerp

MVO kernthema

Beleid

Duurzaam inkopen

MVO kernthema milieu

Is een aandachtspunt bij inkoop.

MVO-bewustwording
MVO-communicatie
versterken

MVO kernthema Bestuur van de
organisatie/transparantie
MVO kernthema Bestuur van de
organisatie/transparantie

Invloed en samenwerking in
de keten verder versterken

MVO kernthema Rol en invloed
zorgketen

Milieu

MVO kernthema milieu

Eigen regie bij de patiënt

Kernthema
Patiëntenaangelegenheden

Gezonde voeding, (At Your
Request)

Kernthema
Patiëntenaangelegenheden

Bewegen

Kernthema
Patiëntenaangelegenheden

Bij elke aanbesteding wordt standaard
gevraagd naar het MVO beleid van de
aanbieder en dient dit bijgesloten te
worden. Vervolgens wordt dit
beoordeeld en er een score aan
gegeven.
Uitbreiden vaste leverdagen bij
leverancier / bundelingen leveringen
Bespreking MVO in het MT 1x per jaar
en aandacht in jaarverslag
Aandacht voor MVO in MT en
jaarverslag
In 2016 heeft de werkgroep bepaald dat
we de zelfverklaring MVO niet
verlengen. De site van het NEN wordt
nauwelijks bezocht en gewijzigd. De
toegevoegde waarde voor ZGV is erg
klein, mede omdat we uitgebreid
aandacht besteden aan MVO in ons
jaarverslag. Aandacht op onze website
voor MVO is van grotere waarde dan de
vermelding op de site van de NEN. (en
scheelt kosten).
. Dit onderwerp heeft doorlopend onze
aandacht.
Regionale Transmurale Afspraken (1e,
2e lijn platform); zorg dicht bij huis en op
de juiste plaats. Op het gebied van
chronische zorg.
ARTZ de beste zorg op de juiste plaats.
Er is een actieplan milieu en
terugdringen van verspilling in de zorg is
een belangrijk onderwerp (strategisch
kader).
Onderzoek + subsidie zonnepanelen
parkeergarage
Onderzoek naar LED verlichting
Staat expliciet in strategisch kader en
heeft langlopend de aandacht.
Zelfmanagement door patiënt.
Voeding en bewegen staat expliciet in
het strategisch kader. Er is een
projectmanager voeding, sport en
bewegen en er loopt een langdurende
campagne bewustwording
Voedselverspilling (waist) heeft de
voortdurende aandacht.
Grootste onderzoekspopulatie
onderzoek naar darmkanker en de
invloed van voeding daarop.
Onderzoeksprogramma Eat to move,
Cater with care binnen Alliantie Voeding
moeten leiden tot sneller herstel van de
patiënt.
Standaard eiwitrijke voeding voor
ouderen (Ouderengeneeskunde) en
ernstig zieke patiënten (Chirurgie
buikonco)
Sportkalender op intranet: motiveren van
medewerkers om te gaan sporten
Patiëntgerichte interventies:
.Project BEZIG met mobiliteitsschema
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(top)sport

Kernthema
Patiëntenaangelegenheden

E-zorg

Kernthema
Patiëntenaangelegenheden
Kernthema Rol en invloed in de
zorgketen.

Ruim baan voor de
zorgprofessional
Duurzame inzetbaarheid
medewerkers

Kernthema Sociaal beleid

Leerhuis

Kernthema Sociaal beleid

Fitadvies: doorverwijzing naar
buurtsportcoach
Olympische ringen, samenwerking met
Papendal
Snelle behandeling van topsporters:
korte wachttijden en onderzoeken en
behandelingen vinden achter elkaar
plaats
E-zorg staat expliciet in het strategisch
kader. Er loopt een langer durend
implementatietraject.
Doorontwikkeling robot Charlie voor
kinderen met diabetes
Nieuwe e-zorgpaden waarbij zorg op
maat wordt geboden
Voorbereidingen beeldbellen: een veilige
chat en video verbinding voor face to
face contact tussen patiënt en
zorgverlener, maar ook tussen patiënten
onderling
Dit onderwerp komt in velerlei beleid tot
uiting, zoals o.m. in de ontwikkeling van
het verpleegkundig beroep.
Visiedocument Duurzame inzetbaarheid
opgesteld
Onderzoek naar beelden en behoefte op
het gebied van employabiltiy onder
medewerkers en leidinggevenden.
Medewerkersonderzoek naar o.a.
Werkvermogen uitgevoerd binnen een
13-tal afdelingen.
In oktober is de tweede Vitaliteitsweek
georganiseerd.
Het concept Leerhuis is ingevoerd.
Nieuw opleidingsplan is vastgesteld en
komt in implementatiefase.
Uitvoering verpleegkundigen van MBO
naar HBO
Per afdeling opleidingsplannen +
verhoging budget. (kwaliteitsimpuls)

Rondleidingen/evenementen
Iedere drie weken heeft een rondleiding van groep 3 of 4 van een basisschool uit de regio
plaatsgevonden. Doel hiervan is niet alleen PR, maar uitdrukkelijk ook de mogelijkheid om
kinderen voor te bereiden op een eventuele opname in het ziekenhuis.
Regionale gemeenten, organisaties en (voedings)bedrijven doen regelmatig een beroep op het
ziekenhuis om met relaties een bezoek aan het ziekenhuis te brengen.
Op een ouderenmarkt, een banenmarkt en een scholenmarkt in de regio was een stand en
vertegenwoordiging van Ziekenhuis Gelderse Vallei aanwezig.
Stageplaatsen
We bieden stageplaatsen aan studenten van MBO-, HBO- en universitaire opleidingen en
verlenen sociale begeleiding aan medewerkers die op een of andere manier in de problemen zijn
gekomen door het aanbieden van bijvoorbeeld maatschappelijke hulp.
Verbetering kwaliteit van zorg in ontwikkelingslanden
Enkele medisch specialisten zijn lid van de Stichting Vrienden van Bawku: een ziekenhuis in
Ghana.
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Deze medisch specialisten proberen de kwaliteit te verbeteren en ondersteuning te geven aan de
routine zorg door te opereren, polikliniekspreekuur te houden en les te geven gedurende
bezoeken van ongeveer drie weken per jaar. Verder geeft de stichting financiële ondersteuning
voor de bouw van een nieuwe operatie- en verloskamer en de verbetering van het laboratorium
en de apotheek. De opbrengst van giften tijdens de kerstmarkt voor medewerkers in december
2016, ruim 750 euro, ging naar Bawku.

8.2

Milieuaspecten

Verbeteren energievoorziening (noodstroom, koeling)
De uitbreiding van de energievoorziening (noodstroomvoorziening) is in oktober 2016 voor drie
kwart gerealiseerd. Dit houdt in dat voor het ziekenhuis drie nieuwe aggregaten beschikbaar zijn
gekomen. De oplevering is in samenwerking met het energiebedrijf getest en in gebruik
genomen. Het vierde aggregaat (oude noodstroomvoorziening) is in november 2016 van het dak
gehaald en voor revisie naar de leverancier verzonden. In het vierde kwartaal van 2017 zal ook
deze in gebruik worden genomen.
Energieverbruik
Het energieverbruik is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de buitentemperatuur en
derhalve moeilijk te beïnvloeden. Door de inzet van de WarmteKoudeOpslag en de
WarmteKrachtKoppeling bestaat er de mogelijkheid om de inkoop van zowel gas als elektra te
beïnvloeden. Dit is in het afgelopen jaar verder geoptimaliseerd waardoor wij binnen de van te
voren gestelde kaders zijn gebleven en geen boetes voor piekgebruik van onze
energieleverancier hebben ontvangen.
Resultaten energieverbruik 2016
Onderwerp

Actie/omstandigheid

Resultaat (t.o.v. 2015)

Gasverbruik

I.v.m. relatief koude stookseizoen

Meer verbruik 78.886 m3

De toename is toe te schrijven aan
Elektriciteitsverbruik de problemen met de inzet van de
WKK’s.

Gestegen verbruik 417.052 Kwh

Waterverbruik

Geen aantoonbare oorzaak

Minder verbruik van 590 m3

CO2 emissie

Inzet WarmteKoudeOpslag (WKO) 0,142 Ton CO2/graaddag minder
installatie
uitgestoten (totaal 10778 Ton CO2)
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9.

Toekomst

We leven in een tijd dat op alle gebieden in de samenleving veranderingen plaatsvinden in meer
of mindere mate en meer of minder snel.
Ziekenhuis Gelderse Vallei houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en speelt hier
actief op in. De veranderingen betekenen dat de ziekenhuiszorg zoals we die gewend zijn sterk
verandert: het volume neemt af en de complexiteit neemt toe. Ziekenhuis Gelderse Vallei bereidt
zich hierop voor door in te zetten op drie onderdelen: het fundament van specialistische
ziekenhuiszorg met acute en complexe zorg, samenwerking en inbrengen van expertise in een
regionaal zorgnetwerk en verdere specialisatie tot een kennis- en expertisecentrum in voeding,
sport en bewegen.
Aandacht voor mensgerichtheid is een ander aspect van zorg waar het ziekenhuis veel aandacht
aan geeft. De systeemwereld die de boventoon is gaan voeren moet weer gaan overlappen met
de leefwereld. Er is behoefte aan minder rendementsdenken en meer aandacht voor zorg die
menselijker, eenvoudiger en goedkoper is met aandacht voor duurzaamheid.
Politiek
In de huidige politieke verhoudingen is de toenemende macht van de burgers ten opzichte van
de overheid terug te zien in minder acceptatie van politieke besluiten: burgers gaan in verzet,
gebruiken de media om ander beleid af te dwingen en ontwikkelen eigen systemen. De politiek
doet -na in de media uitvergrote incidenten- nieuwe toezeggingen en voert nieuwe vormen van
controle en beheersing in, gebaseerd op angst en wantrouwen.
Desondanks zijn er ook in de politiek beginnende geluiden dat we doorgeschoten zijn, dat de
verantwoordingssystemen op elkaar moeten aansluiten en dat de administratieve lasten omlaag
moeten. Vormen van horizontaal toezicht doen hun intrede.
Economie
De financiële randvoorwaarden voor medisch specialistische zorg van het bestuurlijk
hoofdlijnenakkoord gelden nog tot en met 2017. Dit betekent een maximum groeipercentage van
1% per jaar, exclusief jaarlijkse indexatie voor loon- en prijsbijstelling. Een - op dit moment nog
concept - addendum op het onderhandelaarsakkoord 2014-2017 voorziet in een effectieve groei
van 1,4% in 2018, exclusief de indexatie voor loon- en prijsbijstelling.
De subsidieregeling voor de kwaliteitsimpuls blijft ook in de 2018 beschikbaar.
Er blijft een schaarste aan financieel kapitaal in de zorg.
In de economie is de overgang van een centrale economie naar een decentrale, circulaire
economie reeds in gang gezet. Burgers hebben behoefte aan een financieel stelsel dat
eenvoudiger, rechtvaardiger en dienstbaarder is. Nieuwe bedrijven met volledig andere
verdienmodellen veranderen de ketens: ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op de
Uber in de zorg en moeten zelf op zoek naar andere verdienmodellen.
Inkoop van zorg met de patiënt centraal betekent inkoop over de bestaande schotten heen. De
patiënt is erbij gebaat dat naar zijn zorgbehoefte wordt gekeken en niet primair naar de financiële
behoefte van de zorgaanbieders. Binnen regionale samenwerkingsafspraken kan hiermee
worden geëxperimenteerd.
Sociaal-cultureel
Onderzoeken tonen aan dat er sprake is van een groeiende sociale ongelijkheid. Dit leidt tot
meer onrust en burgers die het heft in eigen handen nemen. De ‘disruptieve burger’ komt zeker
dichterbij en richt zijn leefomgeving zelf in.
De samenleving ontwikkelt zich meer horizontaal, decentraal en bottom-up.
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De patiënt acteert vanuit eigen kracht in de eigen omgeving en wordt meer zelfredzaam en
pragmatisch: de patiënt denkt en beslist mee, eist veel meer variëteit en vraagt om betere en
slimmere samenwerking. In de zorg is de eigen regie en zelfredzaamheid echter geen vast
gegeven. Dezelfde patiënten zijn de ene keer zelfredzaam en nemen duidelijk regie, terwijl ze dat
een andere keer niet doen. Zorgverleners moeten leren te bepalen wat iedere individuele patiënt
op welk moment nodig heeft en daarop inspelen.
Technologie en innovaties
Digitalisering, robotisering en automatisering spelen een belangrijke rol. Door technologie
worden bepaalde ontwikkelingen ondersteund of (mede) mogelijk gemaakt: substitutie van zorg,
zorg en bewaking thuis, zorgmaatje, digitale informatievoorziening, dossierinzage, data
import/export en interoperabiliteit en individuele zorg op maat (dokter Watson). De
technologische ontwikkelingen gaan snel en de disruptieve technologie helpt de disruptieve
mensen om zich nog slimmer en beter te organiseren.
Personalized medicine komt verder tot ontwikkeling en daarmee wordt behandeling op maat
werkelijk mogelijk gemaakt.
Personeel
De veranderingen in de zorg, de mens centraal stellen en de technologische ontwikkelingen
leiden tot veranderingen in werkzaamheden, functies en rollen van ziekenhuismedewerkers.
Ziekenhuizen hebben medewerkers nodig die in staat zijn om de overgang van ‘zorgen voor naar
zorgen dat’ te faciliteren en in een nieuwe rol een nieuwe vorm van zorg te leveren.
Medewerkers moeten kunnen denken vanuit mensen, kunnen verbinden, kunnen omgaan met
groepen en vrijwilligers, activeren, coachen en dienen.
De zorg wordt veel meer aangeboden in teamverband en zorg substitueert naar de eerste lijn. Dit
vraagt nauwe afstemming en goede overdrachten. In het ziekenhuis zelf neemt de complexiteit
van zorg toe; er komen steeds meer oudere patiënten met meerdere ziekten die tegelijkertijd
aanwezig zijn.
De vraag naar gespecialiseerd personeel neemt toe, terwijl scholing en opleiding hiermee geen
gelijke tred houden.
Individualisering vindt ook plaats op de arbeidsmarkt. Nieuwe medewerkers beoordelen of een
bedrijf bij hen past en zullen gemakkelijker overstappen naar andere bedrijven. Medewerkers zijn
in de eerste plaats loyaal aan hun eigen behoeften.
Ziekenhuiszorg
Ziekenhuizen bieden een steeds groter deel van hun zorg aan patiënten met complexe
vraagstukken, veelal ouderen met meerdere aandoeningen. De problematiek overstijgt het
niveau van specialismen. Ziekenhuizen moeten zich anders gaan organiseren om optimaal
tegemoet te komen aan de veranderende zorgvraag en typen patiënten.
Investeringen zijn nodig in hardware, software en personeel en minder in vierkante meters.
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Bijlage 1 Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2016
Naam

Functie

(relevante) (neven)functies

Specifieke
deskundigheid

Benoemd
sinds

Aftredend
per

ing. G.A. Alewijnse

Lid, tevens
voorzitter
remuneratiecommissie

49

- Voorzitter college van bestuur St.
Regionaal Opleidingen Centrum
Aventus
- lid bestuur Economische Board
Stedendriehoek
- bestuurslid St. innovatie beroepsonderwijs

Bedrijfskundig
HRM
Onderwijs

20-09-2016

2020

Komt in
aanmerking
voor
herbenoeming
ja

drs. R. Bosveld

Voorzitter, tevens
lid remuneratiecommissie

58

- Lid Board of Directors PPF Group NV
- Lid RvC en voorzitter auditcommissie
Vivare
- Lid RvT ROC Rijn-IJssel
- Lid RvT en voorzitter Auditcommissie
Stichting Centrum Indicatiestelling
Zorg,
- Bestuurslid Fonds NutsOhra
- Lid RvT Stichting De Opbouw

Corporate
Governance
Bedrijfskundig
Financieel
Management profit
Openbaar bestuur

01-12-2014

2018

ja

dr. IJ.J.H. Breukink

Lid, tevens
voorzitter
auditcommissie
financiën

52

- Lid Raad van Bestuur Wageningen UR
- voorzitter Raad van Advies World
Food Center Ede
- lid kerngroep FoodValley
- lid Comité van Toezicht Operationeel
Programma EFRO Oost-Nederland
- lid stuurgroep Governance and
Finance VSNU
- lid Algemeen Bestuur Stichting SURF

01-08-2015
Bedrijfskundig
Financieel
HRM
Management profit
Onderwijs/wetensch

2019

ja

Leeftijd
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Naam

Functie

(relevante) (neven)functies
Leeftijd

drs. J.S. van der Heide

Lid, tevens lid
auditcommissie
kwaliteit van zorg

57

mw. dr. L.C.J.M.
Lemaire MBA

Vicevoorzitter,
tevens voorzitter
auditcommissie
kwaliteit van zorg

49

mw. A.C.H. Versteegden

Lid, tevens lid
auditcommissie
financiën

47

- lid RvC ROVA
- zelfstandig adviseur, project- en
programmaleider.
- lid RvT Groene Hart Zkh. Gouda, lid
kwaliteitscie
-lid Rvt St. WoonZorgUnie Veluwe,
vz kwaliteitscie.
- auditor NIAZ
- arbiter Scheidsgerecht
- coach voor nieuwe bestuurders NVZD
- anesthesioloog in het Onze Lieve
Vrouwe Gasthuis (OLVG) A’dam
- lid bestuur medische staf OLVG

- Voorzitter RvB Vilans
- Bestuur Productive Care
- Lid RvC Elan Wonen

Specifieke
deskundigheid

Benoemd
sinds

Aftredend
per

Komt in
aanmerking
voor
herbenoeming

Netwerk zorg
Medisch
Management zorg
Onderwijs /
wetenschap

04-11-2016

2020

ja

Netwerk zorg
Medisch
Management zorg
Management profit

01-01-2013

2020

nee

Netwerk zorg
15-03-2016
Bedrijfskundig
Management zorg
Management profit
Zorgtechnologie/ICT

2020

ja
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Bijlage 2 Samenstelling Raad van Bestuur per 31 december 2016
Naam

Functie

Leeftijd Nevenfuncties

drs. Dik van
Starkenburg

Voorzitter

61

 vz RvT St. Topaz
 lid adviesraad Mens
en Mij. ROC
Mondriaan
 voorzitter RvC
Medirisk
 lid Healthcare
Advisory Board ABN
AMRO
 lid RvT GGZ-Delfland

61

 lid RvT
01-01-2002
Woonzorgcentrum
de Annenborch
 bestuurslid Van
Kalmthout foundation

lid
mw. drs.
Nicolet W.
Zeller-van der
Werf

Werkzaam in
de huidige
functie sinds
01-03-2008

Werkzaam bij
de organisatie
sinds
01-03-2008

01-08-1977

Aandachtsgebieden raad van bestuur
drs. D. van Starkenburg
Divisie zorgondersteuning
I&A
Facilitair bedrijf
Bureau rvb: communicatie, juridische zaken, organisatie advies
FIC:
financiële administratie, zorg- en medische administratie, patiëntenlogistiek,
businesscontrol
P&O:
personeels-/salarisadministratie, flexbureau, Arbo, medische bibliotheek
Raad van toezicht (*)
Stafbestuur.(*)
Ondernemingsraad (*)
Cliëntenraad (*)
Mw. drs. N. Zeller-van der Werf
Divisie zorg
Bureau RvB: kwaliteit, marketing, zorginnovatie, samenwerking regio
FIC:
Verkoop
P&O:
Opleiding&Ontwikkeling/leerhuis
Vivre
Pastorale zorg
Raad van toezicht
Stafbestuur
Ondernemingsraad
Verpleegkundige adviesraad (*)
(*) = eerst aanspreekbare
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Bijlage 3 Juridische structuur
Stichting Ziekenhuis Gelderse
Vallei

Stichting Ondersteunende
Diensten Ziekenhuis Gelderse
Vallei

Stichting
Gelderse Vallei
Vivre

Clean Care
Support B.V.
Ziekenhuis
Gelderse Vallei
Ondersteunende
Diensten Holding B.V.

Stichting Alliantie
Voeding
Gelderse Vallei

Stichting Vrienden
Gelderse Vallei

Stichting tot Hulp aan
de Stichting
Ziekenhuis Gelderse
Vallei

MediRisk
Ziekenhuis
Gelderse Vallei
Parkeren B.V.

Ziekenhuis
Gelderse Vallei
Parkeren CV
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10. Jaarrekening 2016
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Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

10.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
10.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

1
2

133.293.340
639.446
133.932.786

139.323.812
933.809
140.257.621

3
4
5
6

4.001.074
42.782.657
0
24.148.560
70.932.291

3.265.025
24.144.630
2.367.914
58.600.381
88.377.950

204.865.077

228.635.571

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

727.172
4.405.004
42.357.239

727.172
4.405.004
42.081.449

Totaal eigen vermogen
Aandeel derden

47.489.414
78.300

47.213.625
61.147

Totaal groepsvermogen

47.567.714

47.274.771

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Groepsvermogen
Kapitaal
Herwaarderingsreserve
Algemene en overige reserves

7

Voorzieningen

8

16.920.702

13.137.408

Langlopende schulden

9

87.171.107

107.130.246

10
11

2.440.686
50.764.869

5.863.237
55.229.908

204.865.077

228.635.571

Kortlopende schulden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBCzorgproducten
Overige kortlopende schulden
Totaal passiva
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10.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2016

Ref.

2016
€

2015
€

215.649.630
7.737.407
10.439.093

209.775.566
7.202.235
9.365.093

233.826.131

226.342.895

116.431.219
15.126.866
32.796.666
65.244.340

110.236.455
15.542.369
32.335.329
60.639.074

229.599.091

218.753.226

4.227.040
-3.934.097

7.589.669
-4.157.406

292.942
0

3.432.263
0

292.942
-17.153

3.432.263
29.708

275.790

3.461.971

2016
€

2015
€

275.790

3.461.971

275.790

3.461.971

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

15
16
17

Som der bedrijfsopbrengsten

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

18
19
20
21

Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Rentelasten

22

GROEPSRESULTAAT BOEKJAAR voor belastingen
Vennootschapsbelasting
GROEPSRESULTAAT BOEKJAAR
Resultaat aandeel derden
RESULTAAT BOEKJAAR

23

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Algemene en overige reserves
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10.1.3 GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT
Ref.
€

2016
€

€

2015
€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en overige waardeverminderingen
Mutaties voorzieningen

4.227.040

1
8

15.126.866
3.783.293

7.589.669

15.552.019
853.852
18.910.159

Veranderingen in werkkapitaal:
Voorraden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC’s
Vorderingen
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Kortlopende schulden (exclusief bankkrediet)

3
10
4
5
11

-736.049
-3.422.552
-18.638.027
2.367.914
-3.880.476

Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde en ontvangen interest

22

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa
Desinvesteringen materiële vaste activa
Investeringen in financiële vaste activa

1
1
2

92.712
7.259.924
19.265.957
-136.558
12.768.526
-24.309.189

39.250.562

-1.171.990

63.246.101

-4.255.328

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

16.405.871

-4.222.940
-4.255.328

-4.222.940

-5.427.318

59.023.162

-9.096.394
0
294.363

-9.492.718
549.639
-782.530
-8.802.031

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-9.725.609

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden
Nieuw opgenomen leningen

9
9

-20.222.473
0

-7.617.960
0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-20.222.473

-7.617.960

Mutatie geldmiddelen

-34.451.821

41.679.592

58.600.381
24.148.560
-34.451.821

16.920.789
58.600.381
41.679.592

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari
Stand per 31 december
Mutatie boekjaar
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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10.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
10.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens en groepsverhoudingen
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei is statutair (en feitelijk) gevestigd te Ede, op het adres Willy Brandtlaan 10,
en is geregistreerd onder KvK-nummer 41049860.
Stichting ZGV staat aan het hoofd van de groep. De stichting heeft ten doel op een patiëntgerichte en betrokken
wijze als geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf kwalitatief hoogwaardige (para-)medische en
verpleegkundige zorg te (doen) bieden in de regio en houdt daartoe voorzieningen in stand.
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2016, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2016.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering bezoldiging
topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd
op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijkende cijfers
De cijfers voor 2015 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2016 mogelijk te maken.
Stelselwijziging
Met ingang van 1 januari 2016 worden de gronden gewaardeerd tegen actuele kostprijs in plaats van actuele
waarde zoals opgenomen in de jaarrekening 2015. Aangezien er geen verschil in waardering is, heeft deze
stelselwijziging per 1 januari 2016 geen effect op de cijfers. De vergelijkende cijfers zijn hierdoor ook niet
gewijzigd.
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde
van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze
schattingen. De schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen
van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden
waarvoor de herziening gevolgen heeft.
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn de financiële gegevens verwerkt
van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende zeggenschap
kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de
resultaatbepaling van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend naar de
grondslagen van de rechtspersoon. Alleen wegens gegronde en in de toelichting vermelde redenen zijn in de
geconsolideerde jaarrekening afwijkende grondslagen gehanteerd.
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen
en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de
onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het vermogen en in het resultaat van
groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdrukking gebracht.
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Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen
Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen
vennootschap opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum is het moment dat
overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend op de desbetreffende vennootschap.
De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is overeengekomen voor de
verkrijging van de overgenomen onderneming vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien de
verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva
wordt het meerdere als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Indien de verkrijgingsprijs lager is
dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva, dan wordt het verschil
(negatieve goodwill) als overlopende passiefpost opgenomen.
De maatschappijen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment dat
zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de beslissende zeggenschap wordt
overgedragen.
De navolgende organisaties maken deel uit van de verslaggevende eenheid:
Stichting Ondersteunende Diensten Gelderse Vallei te Ede:
• Ziekenhuis Gelderse Vallei Ondersteunende Diensten Holding B.V. te Ede;
• Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren C.V. te Ede;
• Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren B.V. te Ede;
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede:
• Clean Care Support B.V. te Ede.
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei Vivre te Ede.
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft over bovenstaande organisaties, met uitzondering van Clean Care
Support B.V. (51%), volledige zeggenschap (100%).
Verbonden rechtspersonen
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht
onder de toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partij.
Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Er hebben zich geen
transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag

Toelichting specifieke aandachtspunten jaarrekening 2016 medisch specialistische zorg
Inleiding
De landelijke onzekerheden met betrekking tot de omzetverantwoording voor instellingen voor medisch
specialistische zorg (ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s) zijn de afgelopen jaren verder verminderd. Sinds het jaar
2012 is sprake van landelijke onzekerheden rondom de omzetverantwoording. In 2014 zijn de risico’s drastisch
afgenomen met de invoering van de vaststelling van de uitkomsten van het expertonderzoek naar de
omzetverantwoording 2012 en 2013 en de vaststelling van transitiebedragen. In 2015 en 2016 zijn de risico’s
verder verminderd.
De resterende in de jaarrekening 2016 van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten voor Stichting
Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben betrekking op:
1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 en evt. eerdere jaren;
2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2016;
3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar en
afwikkeling oude jaren;
Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorgproducten heeft Stichting Ziekenhuis Gelderse
Vallei de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in paragraaf 10.1.4.3
van deze jaarrekening. Hierbij zijn de uitkomsten van het aanvullend omzetonderzoek 2016 meegenomen en is
de “Handreiking Rechtmatigheidsonderzoek 2016 Medisch Specialistische Zorg” gevolgd.
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Toelichting (landelijke) onzekerheden jaarrekening 2016
De van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten in de jaarrekening 2016 zijn (inclusief de status hiervan)
hierna toegelicht voor Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei:
1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2015 en eerdere jaren
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de over de uitkomsten van het zelfonderzoek 2015 en eerdere jaren
finale overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraars. De uitkomsten van de onderhandelingen hierover met
de zorgverzekeraars zijn verwerkt in deze jaarrekening en dit heeft wel geleid tot beperkte wijzigingen van de in
de jaarrekening 2015 opgenomen nuanceringen van € 0,37 mln. in de jaarrekening 2015 naar € 0,258 mln. in de
jaarrekening 2016.
2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2016
De NFU, NVZ en ZN hebben een Handreiking Rechtmatigheidsonderzoek MSZ 2016 gepubliceerd. Door de NZa
is niet bevestigd dat deze handreiking in overeenstemming is met publiekrechtelijke regelgeving, waarmee een
inherent risico blijft bestaan. Deze rechtmatigheidscontroles worden beoordeeld door de representerende
zorgverzekeraars. Op basis van dit oordeel zullen alle verzekeraars gezamenlijk over de rechtmatigheid van de
facturatie 2016 concluderen. De instelling heeft, voor de jaarrekening deels op basis van een risicoanalyse,
onderzoek verricht naar de risico’s die voor Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei materieel zijn. In deze
risicoanalyse zijn de uitkomsten van eerder uitgevoerde aanvullende omzetonderzoeken en beschikbare overige
in- en externe controles betrokken. Ook is een inschatting gemaakt van de DCM-controles over 2015 resp. 2016
op basis van eigen tooling.
Daarnaast is Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei bezig op basis van deze handreiking het onderzoek inzake
2016 af te ronden. De voorlopige uitkomsten zijn betrokken bij het opstellen van deze jaarrekening en het
inschatten van de risico’s die voortvloeien uit geconstateerde onjuiste registraties en/of declaraties, rekening
houdende met de contractafspraken met zorgverzekeraars. Naar verwachting volgt in het najaar 2017 uitsluitsel
over dit onderzoek. Dit kan naar verwachting van de raad van bestuur van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei
leiden tot niet-materiële, nagekomen baten of lasten. Waar nodig heeft Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei
nuanceringen geboekt.
Doelmatigheidscontroles over 2016 zullen door de zorgverzekeraars nog uitgevoerd (kunnen) worden. Stichting
Ziekenhuis Gelderse Vallei gaat er van uit dat dit geen financieel effect met terugwerkende kracht heeft. De NZa
heeft in het landelijk overleg echter niet bevestigd dat dit een terechte aanname is, dus deze onzekerheid blijft
vooralsnog bestaan. Privaatrechtelijk heeft Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei geen afspraken terzake gemaakt
met zorgverzekeraars, anders dan verwerking van de aandachtspunten zoals opgenomen in het landelijke
omzetonderzoek en het bepalen van de toekomstige handelswijze op nieuwe doelmatigheidsaspecten.
De uit de genoemde werkzaamheden en controles voortvloeiende beste inschatting van het financieel effect op
de omzet en daarmee samenhangende posten is verwerkt in deze jaarrekening.

3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar en
afwikkeling oude jaren
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft met de zorgverzekeraars voor 2016 schadelastafspraken op basis van
plafondafspraken gemaakt. Toerekening van de schadelastafspraken aan het boekjaar 2016 heeft
plaatsgevonden op basis van een beste schatting van het voortgangspercentage ultimo 2016 in lijn met de
Handreiking omzetverantwoording, rekening houdend met de verwachte effecten van het
rechtmatigheidsonderzoek. Deze correcties zijn conform de Handreiking omzetverantwoording op de omzet 2016
in mindering gebracht en waar nodig verwerkt in de waardering van het onderhanden werk ultimo 2016.
De uiteindelijke uitkomsten zullen later blijken uit de afrekeningen met zorgverzekeraars. In deze jaarrekening is
de beste inschatting van het financieel effect op de omzet en daarmee samenhangende posten verwerkt.
Ook afrekening van oude schadelastjaren met zorgverzekeraars kan nog tot nagekomen effecten leiden. Stichting
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de jaren tot en met 2013 afgerekend. De opbrengstverrekeningen vanaf 2014
zijn nog niet definitief afgerond.
Conclusie Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft ten behoeve van de bepaling van het resultaat en de financiële positie de best
mogelijke schattingen gemaakt op basis van de beschikbare informatie, onder andere met betrekking tot
bovenstaande aspecten van de omzetverantwoording. De Raad van Bestuur is van mening dat, met voornoemde
toelichting, de jaarrekening het vereiste inzicht geeft in het resultaat en de financiële positie van Stichting
Ziekenhuis Gelderse Vallei op basis van de ons nu bekende feiten en omstandigheden.
Pagina 88
Jaarverslag 2016

10.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische
voordelen naar zorginstelling Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei zullen toevloeien en de waarde daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard
zal gaan met een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het
bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met betrekking tot het
actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de economische realiteit met betrekking tot het
actief of de verplichting.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat alle of
nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico's met betrekking tot het actief of de
verplichting aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een verplichting niet meer in de balans
opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid van de
toekomstige economische voordelen en of betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen
en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de
verwachte toekomstige gebruiksduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment
van ingebruikneming. Gronden worden gewaardeerd tegen actuele kostprijs, waarbij de herwaarderingen worden
opgenomen in het eigen vermogen. Op gronden wordt niet afgeschreven. Groot onderhoud wordt geactiveerd, de
regelmatig voorkomende onderhoudskosten worden ten laste van de exploitatie gebracht.
Materiële vaste activa in aanbouw worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs en indien van toepassing
verminderd met bijzondere waardeverminderingen. De vervaardigingsprijs bestaat uit materiaalkosten, directe
arbeidskosten en een toerekenbaar deel van de indirecte productiekosten.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
• Bedrijfsgebouwen : 2%.
• Machines en installaties : 5%.
• Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10%/ 14,3%/ 33,3%.
• Vervoermiddelen : 20%.
Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de
afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen.
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in
ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen
waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien
sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde;
afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.
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Vaste activa - bijzondere waardeverminderingen
Door de stichting wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig is. Indien een dergelijke indicatie aanwezig is wordt de realiseerbare
waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te
bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief
behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de
realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.
Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst en verliesrekening.
Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet meer bestaat
of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de
boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn
verantwoord.
Vervreemding van vaste activa
Voor verkoop beschikbare activa worden gewaardeerd tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.
Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs op basis van vaste verrekenprijzen onder aftrek van een
voorziening voor incourantheid.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de
eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de
eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct toerekenbare
transactiekosten deel uit van de eerste waardering. In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden
gescheiden van basiscontract, worden verwerkt in overeenstemminge met het basiscontract.
Afgeleide financiële instrumenten
Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij hedge accounting onder
het kostprijs hedge model wordt toegepast.
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei past kostprijs hedge accounting toe, hierbij vindt eerst waardering plaats
tegen reële waarde. Zolang het afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van
een toekomstige transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, vindt geen herwaardering van dit instrument
plaats. Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de winst- en verliesrekening, wordt
de met het afgeleide instrument samenhangende winst of het met het afgeleide instrument samenhangende
verlies in de resultatenrekening verwerkt. Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie
leidt tot de opname in de balans van een niet-financieel actief of een niet-financiële verplichting past de instelling
de kostprijs van dit actief aan met de afdekkingsresultaten die nog niet in de resultatenrekening zijn verwerkt. Een
verlies voor het percentage groter dan de omvang van het afgeleide instrument ten opzichte van de afgedekte
positie wordt op basis van kostprijs of lagere marktwaarde direct in de resultatenrekening verwerkt.
Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëindigd. De
cumulatieve winst die of het cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de resultatenrekening was
verwerkt, wordt als overlopende post in de balans opgenomen totdat de afgedekte transacties plaatsvinden.
Indien de transacties naar verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve
verlies overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening.
De instelling documenteert de hedgerelaties in specifieke hedgedocumentatie en toetst periodiek de effectiviteit
van de hedgerelaties door vast te stellen dat geen sprake is van overhedges. Indien afgeleide instrumenten niet
langer voldoen aan de voorwaarden voor ‘hedge accounting’, aflopen of worden verkocht of wanneer de instelling
niet langer kiest voor hedge accounting wordt hedge accounting beëindigd. De tot dat moment in het vermogen
verantwoorde resultaten blijven in het eigen vermogen uitgesteld tot het moment dat de toekomstige transactie
plaatsvindt. Indien de transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt, worden de in het eigen vermogen
uitgestelde cumulatieve hedgeresultaten naar de resultatenrekening gebracht. Periodiek wordt de effectiviteit van
de hedgerelaties getoetst door vergelijking van de cumulatieve reëlewaardewijziging van de afgedekte positie met
de cumulatieve waardewijzigingen van de afgeleide instrumenten. De laagste van de cumulatieve
waardewijziging van de afgedekte positie en de cumulatieve waardewijziging van de afgeleide instrumenten wordt
in de herwaarderingsreserve uitgesteld.
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Onderhanden werk uit hoofde van DBC's / DBC-zorgproducten
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC-zorgproducten worden gewaardeerd tegen 50% van de verwachte
opbrengstwaarde. Deze verwachte opbrengstwaarde wordt bepaald door gebruik te maken van fractietabellen.
Op basis van de combinatie specialisme, zorgtype en diagnose kan met gebruik van historische gegevens een
voorspelling gedaan worden van de uiteindelijke DBC-zorgproducten. Hierbij is een correctie toegepast voor
automatisch geopende lege vervolgtrajecten.
Op de totale forecast (en dus ook het onderhanden werk) zijn nuanceringen toegepast als gevolg van verwachte
materiële controles en overschrijdingen van de schadelastafspraken met zorgverzekeraars. De nuanceringen in
verband met verwachte materiële controles komen voort uit de definitieve afwikkeling zelfonderzoek 2015 en
inschatting van het zelfonderzoek 2016.
Vorderingen
Vorderingen worden initieel opgenomen tegen reële waarde, met als vervolgwaardering de geamortiseerde
kostprijs (nominale waarde). Een statistisch bepaalde nominale voorziening wordt getroffen op de vorderingen
m.u.v de vorderingen op zorgverzekeraars, op grond van verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voorzieningen (algemeen)
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden
gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de
verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Voorziening persoonlijk budget levensfase
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting
en bestaat uit drie tranches. Voor de derde tranche bestaat deze verplichting niet.
- 1e tranche (reguliere uren): de reguliere voorziening PLB-uren bestaande uit de op basis van de CAObepalingen opgebouwde rechten minus de al bestede rechten (nominale waarde). Dit deel van de voorziening is
oplopend.
- 2e tranche (eenmalige uitkering): de overgangsregeling bepaald in de CAO voor de werknemers die op
peildatum (31-12-2009) tussen de 45 en 50 jaar waren en 10 jaar werkzaam in de zorg (contante waarde). Deze
werknemers hebben o.b.v. de overgangsregeling recht op een eenmalige storting van 200 PLB-uren (naar rato
dienstverband) in de maand dat zij 55 jaar worden. Dit deel van de voorziening is aflopend (vanaf 2014).
- 3e tranche (extra uren): de overgangsregeling bepaald in de CAO voor de werknemers die op peildatum
(31-12-2009) tussen de 50 en 55 jaren waren (contante waarde). Mits deze werknemers in dienst waren op
1-1-2009 ontvangen zij in het jaar dat ze 55 jaar worden een hoger persoonlijk jaarlijks budget aan PLB-uren. Dit
deel van de voorziening is aflopend van heden tot 2024. Op basis van de cao bestaat er geen verplichting om
een voorziening te vormen ten aanzien van tranche 3. De materiële omvang hiervan bedraagt € 3,3 miljoen.
Voorziening claims en geschillen
De voorziening claims en geschillen is gevormd voor diverse juridische procedures en materiële controles van
zorgverzekeraars.
Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane
toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 2,523%.
Personeelsvoorzieningen
De personeelsvoorziening is in hoofdzaak bestemd voor loondoorbetaling aan langdurig zieke medewerkers tot
maximaal 2 jaar en de hieruit voortvloeiende transitievergoedingen. De voorziening is gewaardeerd tegen
nominale waarde. Ten laste van 2016 is mede een voorziening gevormd voor de mogelijke nabetaling ORT
tijdens vakantie van voorgaande jaren. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.
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Voorziening eigen risico WA-verzekering
De voorziening eigen risico WA-verzekering dient ter dekking van toekomstige verplichtingen van nog af te
handelen claims, welke ten laste komen van het eigen risico van de stop-loss verzekering.
Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één
jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs (nominale waarde).

10.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de
periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als
deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen
budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit
boekjaar toegerekend. De exploitatiecijfers 2015 zijn als gevolg van herrubricering op enkele plaatsen aangepast,
dit ten behoeve van een betere vergelijking met 2016.
Opbrengsten
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de winst-en-verliesrekening verwerkt wanneer het bedrag
van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te ontvangen vergoeding
waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is verricht betrouwbaar kan worden bepaald
en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te
voltooien op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald.
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan worden
bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de dienstverlening die worden
gedekt door de opbrengsten.
De met de opbrengsten samenhangende lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn
verantwoord.
Opbrengsten zorgverzekeringswet
De omzet DOT-zorgproducten betreft de daadwerkelijke gefactureerde DOT-zorgproducten en de mutatie in de
onderhanden projecten uit hoofde van DOT-zorgproducten. In de omzet zijn eveneens de overige zorgproducten
opgenomen. Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft bij de omzetbepaling de Handreiking
Omzetverantwoording 2016 gevolgd. In de omzet zijn de honoraria van de vrijgevestigd medisch specialisten
inbegrepen.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden
voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als
opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden
gemaakt.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
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Pensioenregeling
Deze regeling wordt onder het Nederlandse pensioenstelsel gefinancierd door afdrachten aan een
bedrijfstakpensioenfonds. Deelname aan het bedrijfstakpensioenfonds is verplicht gesteld in de collectieve
arbeidsovereenkomst waaronder Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei valt.
De opbouw van de pensioenaanspraken wordt steeds in het betreffende kalenderjaar afgefinancierd door middel
van (ten minste) kostendekkende premiebetalingen. De pensioenregeling is een middelloon regeling met - voor
zowel actieve als inactieve deelnemers (slapers en gepensioneerden) - voorwaardelijke toeslagverlening. De
toeslagverlening is afhankelijk van het beleggingsrendement.
De jaarlijkse opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt 23,5% van het pensioengevend salaris dat is
gebaseerd op het brutoloon minus een franchise ad € 11.675. Het pensioengevend salaris is gemaximeerd op
€ 101.519. De jaarlijkse premie die voor rekening komt van de werkgever bedraagt ten minste 50% en maximaal
50% van het pensioengevend salaris. De hoogte van de premie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van
het bedrijfstakpensioenfonds op basis van de dekkingsgraad en verwachte rendementen.
De dekkingsgraad van het betrokken bedrijfstakpensioenfonds bedraagt ultimo 2016 volgens opgave van het
fonds 90,1%. Het vereiste niveau van de dekkingsgraad is 126%. Het pensioenfonds verwacht volgens het
herstelplan binnen 9 jaar hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen
om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door te voeren. Op basis van het
uitvoeringsreglement heeft de groep bij een tekort in het fonds geen verplichting tot het voldoen van aanvullende
bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel van
de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel ontvangen
dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid wordt
uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.

10.1.4.4 Grondslagen voor de opstelling van het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen en het bankkrediet opgenomen onder de kortlopende schulden. Ontvangen en
betaalde rente en winstbelastingen zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. De
voorschotten van verzekeraars (zowel onderhandenwerk als nog te factureren productie) zijn opgenomen onder
de operationele kasstromen.
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Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

10.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

11.583.684
47.380.826
0
15.475.627
20.668.643
21.100.739
2.527.881
43.276
11.248.332
3.264.332

11.734.752
48.700.593
27.072
18.207.812
22.884.013
21.533.595
1.887.217
58.903
11.943.897
2.345.958

133.293.340

139.323.812

2016
€

2015
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Af: herwaardering gronden
Af: afschrijvingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

139.323.812
9.096.394
0
-15.126.866
0
0

146.054.962
9.492.718
-122.210
-15.542.368
-9.651
-549.639

Boekwaarde per 31 december

133.293.340

139.323.812

De specificatie is als volgt:

Terreinen en gronden
Bedrijfsgebouwen
Verbouwingen
Installaties en vaste inrichting
Inventarissen
Instandhoudingsinvesteringen
Automatiseringsapparatuur
Auto's
Overige materiële vaste activa
Projecten in uitvoering
Materiële vaste activa
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

De cumulatieve afschrijvingen bedragen ultimo 2016 € 115.401.055
Toelichting:
De periodieke bedrijfswaardeberekening is op basis van een meerjarenfinancieelmodel uitgevoerd. De berekende bedrijfswaarde was
in alle uitkomsten hoger dan de actuele boekwaarde, zodat impairment niet aan de orde is. De gronden zijn gewaardeerd op actuele
kostprijs, periodiek vindt taxatie plaats en voor de herwaardering is een herwaarderingsreserve gevormd. Ultimo 2015 heeft hertaxatie
plaatsgevonden en is de waarde vastgesteld op € 10,5 miljoen. Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZivergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa en de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep
wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 10.1.6.
2. Financiële vaste activa
31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

Deelnemingen

639.446

933.809

Totaal financiële vaste activa

639.446

933.809

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

639.446
0
639.446

927.809
6.000
933.809

De specificatie is als volgt:

2.1 Deelnemingen

Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de Gezondheidszorg Medirisk B.A.,
Utrecht (kapitaalbelang van 2,58%)
Instellingsapotheek Gelderse Vallei B.V., Ede
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Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

2016
€

Boekwaarde per 1 januari 2016

933.809

Af: resultaatverdeling Medirisk B.A. 2015 t.l.v. agio
Af: verkoop aandelen Instellingsapotheek Gelderse Vallei B.V. per einde december 2016

-288.363
-6.000

Boekwaarde per 31 december 2016

639.446

3. Voorraden
De specificatie is als volgt:

Voorraad Apotheek
Voorraad OK
Voorraad laboratorium
Voorraad techniek
Voorraad centraal magazijn
Voorziening incourantheid

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

1.647.603
1.544.407
168.366
380.708
469.796
4.210.880
-209.806
4.001.074

1.085.219
1.172.932
52.630
415.793
709.576
3.436.150
-171.125
3.265.025

Toelichting:
De boekwaarde van voorraden die worden gewaardeerd op lagere netto-opbrengstwaarde bedraagt € nihil (2015: € nihil). Het bedrag
van de afwaardering gedurende 2016 bedraagt € 38.681 (2015: € -4.867) en is als verlies verwerkt in de winst- en verliesrekening.

4. Vorderingen en overlopende activa
De specificatie is als volgt:

Debiteuren
Belastingen en premies soc. verz
Overige vorderingen
Overlopende activa
Nog te factureren zorgproducten
Af: ontvangen voorschotten

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

33.980.587
153.937
267.646
3.105.446
5.353.963
-78.922

41.323.312
0
806.538
1.997.400
8.352.633
-28.335.253

42.782.657

24.144.630

Toelichting:
Onder de vorderingen is een voorziening opgenomen voor oninbare vorderingen van € 407.000 (2015: € 602.000).
Gedurende het boekjaar is ten laste van de winst-en-verliesrekening voor een bedrag van € 17.600 een voorziening wegens
oninbaarheid gevormd. Gedurende het boekjaar is een bedrag van € 212.600 (2015: € 133.002) van een eerder gevormde voorziening
wegens oninbaarheid definitief afgeboekt.
De ontvangen incidentele bevoorschoting als gevolg van verlate facturering in 2015, zijn in 2016 terugbetaald aan de
zorgverzekeraars.

4.1 Debiteuren

Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt:
Stand per 1 januari
Ten laste van de voorziening gebracht in betreffende jaar
Dotatie, ten laste van het resultaat
Stand per 31 december

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

34.387.587
34.387.587
-407.000
33.980.587

41.925.312
41.925.312
-602.000
41.323.312

31-dec-2016
€
-602.000
212.600

31-dec-2015
€
-498.000
133.002

-17.600
-407.000

-237.002
-602.000
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5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort:

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

0

2.367.914

Totaal vorderingen uit hoofde van financieringstekort

0

2.367.914

Toelichting:
Op 9 maart 2016 heeft ZGV bericht ontvangen van de NZa inzake de finale afwikkeling van het financieringstekort ad. € 2.367.914.
De NZa heeft het door de ZGV ingediende formulier terzake beoordeeld en hierin geen onregelmatigheden geconstateerd, zodat
verrekening met de zorgverzekeraars in 2016 heeft plaatsgevonden.

6. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

Kassen
Bankrekeningen

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

9.865
24.138.695
24.148.560

7.173
58.593.208
58.600.381

Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen direct opvraagbare tegoeden deels met
rentevergoeding.
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7. Groepsvermogen
Het groepsvermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal
Herwaarderingsreserve
Algemene en overige reserves

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

727.172
4.405.004
42.357.239
47.489.414

727.172
4.405.004
42.081.449
47.213.625

7.1 Kapitaal
Saldo per
01-jan-16
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2016
€

727.172

0

0

727.172

727.172

0

0

727.172

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
01-jan-16
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2016
€

Herwaarderingsreserve gronden
Effect stelselwijziging (zie paragraaf 10.1.4.1)
Herwaarderingsreserve gronden (gecorrigeerde stand)

4.405.004
0
4.405.004

0

0

4.405.004

Totaal herwaarderingsreserve

4.405.004

0

0

4.405.004

Saldo per
01-jan-16
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2016
€

Algemene reserve
Reserve aanvaardbare kosten

-906.627
42.988.076

-4.315
280.105

0
0

-910.942
43.268.181

Totaal algemene en overige reserves

42.081.449

275.790

0

42.357.239

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

275.790

3.461.971

0
0

0
122.209

0

-122.209

275.790

3.339.762

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

7.2 Herwaarderingsreserve

7.3 Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling
Herwaardering materiële vaste activa
Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen
Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als
onderdeel van het groepsvermogen
Totaalresultaat van de instelling
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8. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening PLB
Claims en geschillen
Voorziening Jubilea
Personeelsvoorzieningen
Eigen risico WA-verzekering
Totaal voorzieningen

Saldo per
01-jan-16
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2016
€

7.626.057
2.715.636
1.400.000
566.000
829.716

3.518.471
573.611
367.275
2.223.147
338.762

1.661.528
301.879
177.275
91.147
164.437

0
841.708
0
0
0

9.483.000
2.145.660
1.590.000
2.698.000
1.004.041

13.137.408

7.021.266

2.396.266

841.708

16.920.702

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2016
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan > 5 jaar

4.824.851
12.095.851
1.878.985

Toelichting per categorie voorziening:
- De voorziening PLB-uren is gevormd voor de opgebouwde rechten en de specifieke overgangsregeling
van het Persoonlijk Levensfase Budget tegen een disconteringsvoet van 2,523%.
- De voorziening Claims en geschillen is gevormd voor diverse juridische procedures en materiële controles van zorgverzekeraars.
- De voorziening Jubilea is gevormd ter dekking van toekomstige jubileumuitkeringen tegen een disconteringsvoet van 2,523%.
- De Personeelsvoorziening is bestemd voor loondoorbetaling aan langdurig zieke medewerkers tot maximaal 2 jaar en de hieruit
voortvloeiende transitievergoedingen. Ten laste van 2016 is mede een voorziening gevormd voor de mogelijke nabetaling ORT tijdens
vakantie van voorgaande jaren. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.
- Eigen risico WA-verzekering dient ter dekking van toekomstige verplichtingen van nog af te handelen claims, welke ten laste komen
van het eigen risico van de stop-loss verzekering.

9. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

Schulden aan kredietinstellingen

87.171.107

107.130.246

Totaal langlopende schulden

87.171.107

107.130.246

Het verloop is als volgt weer te geven:

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

114.589.384
0
20.222.473

122.207.344
0
7.617.960

94.366.911

114.589.384

7.195.804

7.459.137

87.171.107

107.130.246

Stand per 31 december
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
hiervan > 5 jaar

7.195.804
87.171.107
58.387.892

7.459.137
107.130.246
78.610.365

Toelichting:
De boekwaarde van de leningen benadert de reële waarde. In 2016 is bij een renteherzieningsmoment eenmalig € 12,5 miljoen extra
afgelost vanwege de overtollige liquiditieit. Hierdoor is het balanstotaal positief beïnvloed en daarmee de solvabiliteit. De
aflossingsverplichting komend boekjaar is gedaald, omdat de aflossing in januari 2017 aan de Gemeente Ede in december 2016 heeft
plaatsgevonden. Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar paragraaf 10.1.7 in de jaarrekening.
Voor een nadere toelichting op de verstrekte zekerheden wordt verwezen naar punt 13.
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10. Onderhanden werk uit hoofde van DBC-zorgproducten
De specificatie is als volgt:

Onderhanden werk DBC's
Af: Ontvangen voorschotten zorgverzekeraars
Totaal onderhanden werk

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

-15.773.887
18.214.573

-17.820.101
23.683.339

2.440.686

5.863.237

Het onderhanden werk per zorgverzekeraar op 31 december 2016 is als volgt te specificeren:

Zorgverzekeraar

Onderhanden
werk

Menzis
Achmea
VGZ
CZ
Multizorg
DSW
Passanten/ SGV
Totaal

Af: ontvangen
voorschotten
€
€

Saldo per 31
december 2016
€

-6.588.014
-3.521.112
-2.992.299
-1.564.476
-753.271
-210.929
-143.786

9.317.000
3.890.000
3.416.234
1.410.486
0
180.853
0

2.728.986
368.888
423.935
-153.990
-753.271
-30.076
-143.786

-15.773.887

18.214.573

2.440.686

Toelichting:
Bij de waardering van het onderhanden werk is Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei van mening dat een gereedheidspercentage van
50% aannemelijk is. Dit is gebaseerd op de bestendige gedragslijn voorgaande jaren.
De ontvangen voorschotten zorgverzekeraars zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van het onderhandenwerk.
Stichting ziekenhuis Gelderse Vallei heeft per zorgverzekeraar een inschatting gemaakt in hoeverre de afgesproken omzetplafonds
worden gerealiseerd. Hierbij is eveneens gekeken naar het soort contractafspraak (aanneemsom/ zorgkostenplafond). Hieruit is
geconcludeerd dat de schadelastafspraken 2016 bij alle zorgverzekeraars gerealiseerd zullen worden. De contracten zijn vervolgens
geconfronteerd met de exploitatiekosten (en niet productiegebonden opbrengsten). Hieruit blijkt dat er sprake is van positieve
rendementen op contractniveau. Er is dus geen voorziening voor verlieslatende contracten noodzakelijk.

11. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

Aflossingsverplichting langlopende schulden
Crediteuren
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende schulden en overlopende passiva
Rekening-courant Instellingsapotheek G.V. B.V.

7.195.804
10.468.217
6.764.706
26.336.142
0

7.459.137
8.602.281
6.773.714
32.388.776
6.000

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

50.764.869

55.229.908

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

5.427.370
0
1.337.336

5.142.290
460.276
1.171.144

6.764.706

6.773.711

11.1 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing
Omzetbelasting
Pensioenpremie
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11.2 Overlopende schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld en -dagen
Diverse personeelskosten
Rente
Overige schulden
Rekening courant med specialisten
Honorarium specialisten Vivre
Schulden aan verzekeraars

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

4.781.673
2.285.352
101.421
2.453.943
3.020.379
23.945
13.669.429

4.507.423
2.319.375
422.652
3.034.852
4.835.286
12.991
17.256.198

26.336.142

32.388.776

Toelichting:
De post schulden aan verzekeraars betreft de geraamde overfinanciering (DBC omzet) op de gemaakte afspraken met
zorgverzekeraars. Tot en met schadelastjaar 2013 is definitief afgerekend met de verzekeraars.

12. Financiële instrumenten
Algemeen
Het ZGV maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan
markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. ZGV handelt niet in financiële
derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Bij het
niet nakomen door een tegenpartij van aan ZGV verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen beperkt
tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële instrumenten
zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van
de krediet- of marktrisico’s.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 95% geconcentreerd bij vier grote verzekeraars. Het maximale bedrag
aan kredietrisico bedraagt € 34 miljoen.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. De leningen worden aangehouden
tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om
(tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen
en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
In 2012 en 2013 zijn onderstaande financiële producten afgesloten:
Bank
ABN AMRO
ABN AMRO
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Rabobank

Financieel
product
Swap
Swap
Swap
Swap
Swap
Swap

Ingangsdatum Hoofdsom
29-12-2012
01-04-2012
31-12-2012
31-12-2012
31-12-2013
31-12-2013

€
€
€
€
€
€

Looptijd Rentepercentage Reële waarde
in jaren totaal
per 31-12-2016
27.247.000,=
15
3,35% € - 2.581.649
11.000.000,=
9,75
3,20% € - 329.330
10.000.000,=
20
3,59% € - 942.044
5.000.000,=
10
3,04% € - 148.960
6.000.000,=
10
3,43% € - 277.328
10.000.000,=
20
3,88% € - 1.162.551

Voor deze financiële producten is geen premie betaald. De producten zijn uitsluitend aangeschaft om een variabele rente om te zetten
naar een vaste rente, waardoor het marktrenterisico wordt afgedekt. De producten sluiten perfect aan op de onderliggende roll-over
leningen en creëren daarmee een perfecte hedge. De opslag voor liquiditeit wordt vastgesteld op de ingangsdatum van de lening. In
de getoonde rentepercentages is de opslag opgenomen zoals die gold op 31 december 2016.
De financiële producten sluiten aan bij de eisen die het Waarborgfonds voor de Zorgsector stelt aan het gebruik van financiële
producten. De producten zijn niet eenzijdig door de banken op te zeggen. Tevens zijn er geen bijstortverplichtingen voor Ziekenhuis
Gelderse Vallei indien de marktwaarde van de financiële producten zich negatief ontwikkeld.
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13. Verstrekte zekerheden
ABN AMRO Bank N.V. heeft ultimo 2012 het navolgende kredietarrangement ter beschikking gesteld:
- Een rekening courant faciliteit ten behoeve van de exploitatie van € 10 miljoen;
- Een viertal langlopende leningen van totaal € 92,2 miljoen (restant hoofdsom per 31 december 2016 van € 60,3 miljoen).
Het exploitatiekrediet is per balansdatum ingeperkt met een huurgarantie van € 39.476 aan Huizerhof Passage B.V.
(spreekuurcentrum Veenendaal)
Rabobank Vallei en Rijn U.A. heeft ultimo 2012 het navolgende kredietarrangement ter beschikking gesteld:
- Een rekeningcourantkrediet ten behoeve van de exploitatie van € 10 miljoen;
- Een viertal roll-over leningen van totaal € 31 miljoen (restant hoofdsom per 31 december 2016 van € 23,7 miljoen).
Zekerheden zijn gesteld in de vorm van:
- Stelselwijzigingsclausule, No further indebtness clausule en Equal covenants clausule
- Cross default, Material Adverse Change clausule, Management Clausule, negative pledge clausule en pari passu clausule
- Verpanding van vorderingen op derden
- Verpanding van voorraden
- Verpanding van inventaris
- Een bankhypotheek ad. € 175 miljoen
- Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei voldoet aan de vereiste bankratio's die zijn opgesteld door de kredietgevers

14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

14.1 Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te
vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het
macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg,
respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren
kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve
een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk
is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister
van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.
Voor 2016 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 21.324,4 miljoen.
Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2016 en 2015.
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument
voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans
van de stichting per 31 december 2016.

14.2 Niet in de balans opgenomen verplichten
Ter zake van de huurovereenkomsten is de stichting de volgende langlopende contracten aangegaan. Het betreft:

locatie

Jaarhuur
2016

Looptijd
begin

Looptijd
eind

€
Galvanistraat 7 te Ede
Spoorlaan 7 en 9 te Veenendaal
Pascalstraat 15 te Ede
Plantsoen 57d te Wageningen
Plantsoen 57e te Wageningen
Nijverheidslaan te Veenendaal

260.902
211.262
53.895
8.125
13.821
9.250

Jaarhuur
2017
€

01-01-2016
01-01-2015
01-03-2014
01-06-2016
01-06-2016
01-10-2009

31-12-2020
31-12-2019
29-02-2020
21-05-2021
31-05-2026
30-09-2019

274.221
211.409
71.974
8.125
16.450
9.305

14.3 Erfpacht
Ter zake erfpacht aan de de Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten, te Barneveld, dient jaarlijks € 14.806 (prijspeil 2016) te
worden afgedragen. De erfpacht wordt jaarlijks geïndexeerd volgens het consumentenprijsindexcijfer. Het einde van de looptijd van de
erfpacht is 30 maart 2030. Op de in erfpacht uitgegeven grond heeft de Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei een poliklinisch
spreekuurcentrum gevestigd.
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Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

10.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
10.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen
€

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

6.094.997
4.405.003
0

Boekwaarde per 1 januari 2016

10.500.000

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

Verbouwingen
€

Installaties

€

Vaste
inrichting
€

€

Totaal
vergunning
€

3.021.369
0
1.786.617

65.988.364
0
17.287.771

5.452.562
0
4.160.981

541.569
0
514.497

49.191.137
0
32.274.906

130.289.998
4.405.003
56.024.772

1.234.752

48.700.593

1.291.581

27.072

16.916.231

78.670.229

2.459.556

0
0
4.230.092

151.068

1.319.767

272.629

27.072

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen

0
0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

-151.068

-1.319.767

-272.629

-27.072

-2.459.556

-4.230.092

6.094.997
4.405.003
0

3.021.369
0
1.937.685

65.988.364
0
18.607.538

5.452.562
0
4.433.610

541.569
0
541.569

49.191.137
0
34.734.462

130.289.998
4.405.003
60.254.864

10.500.000

1.083.684

47.380.826

1.018.952

0

14.456.675

74.440.137

0,0%

5,0%

2,0%

5,0%

5,0%

5,0%

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2016
Afschrijvingspercentage
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10.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
10.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings
rechten

Onderhanden
Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden
Projecten

Subtotaal

€

€

€

€

€

€

Totaal
meldingsplichtige activa
€

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

17.033.813
0
4.357.862

891.973
0
0

17.925.786
0
4.357.862

19.804.261
0
10.946.617

743.430
0
0

20.547.691
0
10.946.617

38.473.477
0
15.304.479

Boekwaarde per 1 januari 2016

12.675.951

891.973

13.567.924

8.857.644

743.430

9.601.074

23.168.998

2.694.657

2.694.657

2.398.138

2.398.138

5.092.795

736.867

736.867

2.094.127

2.094.127

2.830.994

1.426.085

1.426.085

1.827.707

1.827.707

3.253.792

1.426.085

1.426.085

1.827.707

1.827.707

3.253.792

743.430

743.430

1.635.403

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

891.973

891.973

0

891.973

891.973

0

743.430

743.430

1.635.403

-736.867

1.802.684

1.065.817

304.011

-743.430

-439.419

626.398

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

15.607.728
0
3.668.644

2.694.657
0
0

18.302.385
0
3.668.644

20.374.692
0
11.213.037

0
0
0

20.374.692
0
11.213.037

38.677.077
0
14.881.681

Boekwaarde per 31 december 2016

11.939.084

2.694.657

14.633.741

9.161.655

0

9.161.655

23.795.396

5,0%

0,0%

10,0%

0,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage
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10.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
10.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris
€

Automatisering
€

Projecten in
uitvoeing
€

Totaal
WMG
€

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

47.983.141
0
25.099.128

5.652.036
0
3.764.819

697.653
0
0

54.332.830
0
28.863.947

Boekwaarde per 1 januari 2016

22.884.013

1.887.217

697.653

25.468.883

3.048.156

2.691.629

569.675

5.263.526

2.050.965

6.309.460
0
7.314.491

3.269.097

1.885.940

3.269.097

1.885.940

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

5.155.037
0
5.155.037

0

0

697.653

697.653
0
0
697.653

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-2.215.370

640.664

-127.978

-1.702.684

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

47.762.200
0
27.093.557

6.457.725
0
3.929.844

569.675
0
0

54.789.600
0
31.023.401

Boekwaarde per 31 december 2016

20.668.643

2.527.881

569.675

23.766.199

10,0%

33,3%

0,0%

Afschrijvingspercentage

697.653
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10.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
10.1.6.4 Niet WMG-gefinancierde vaste activa
Onroerende
goederen
€

Vervoermiddelen
€

Projecten in
uitvoering
€

Totaal
niet_WMG
€

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

20.414.484
0
8.470.587

78.136
0
19.233

12.902
0
0

20.505.522
0
8.489.820

Boekwaarde per 1 januari 2016

11.943.897

58.903

12.902

12.015.702

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

40.097
735.662

40.097
0
751.289

15.627

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0
0

0

0

12.902

12.902
0
0
12.902

-695.565

-15.627

-12.902

-724.094

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

20.454.581
0
9.206.249

78.136
0
34.860

0
0
0

20.532.717
0
9.241.109

Boekwaarde per 31 december 2016

11.248.332

43.276

0

11.291.608

1% - 10%

20,0%

0,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

12.902
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10.1.7 GECONSOLIDEERD OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2016

Geconsolideerd overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Leninggegevens

Afsluit- Hoofdsom
jaar
€

ABN-AMRO *2
ABN-AMRO *2
ABN-AMRO
ABN-AMRO
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Gem. Ede
Gem. Ede *3

2004
2004
2004
2012
2012
2012
2013
2013
2001
2012

totaal

37.155.000
37.155.000
37.155.000
11.000.000
10.000.000
5.000.000
6.000.000
10.000.000
6.806.703
7.900.000

WerkeTotale
lijke
looptijd rente
%
30
30
30
10
20
10
10
20
30
30

1,90%
2,85%
3,35%
3,20%
3,59%
3,04%
3,43%
3,88%
3,96%
4,25%

168.171.703

Restschuld
31-dec-2015
€

Nieuwe
leningen
in 2016

Aflossing
in 2016
€

23.531.500
23.531.500
23.531.500
7.051.282
8.500.000
3.500.000
4.800.000
9.000.000
4.033.602
7.110.000
114.589.384

0

Restschuld
31-dec-2016
€

Restschuld
over
5 jaar
€

13.738.500
1.238.500
1.238.500
1.128.206
500.000
500.000
600.000
500.000
252.100
526.667

9.793.000
22.293.000
22.293.000
5.923.077
8.000.000
3.000.000
4.200.000
8.500.000
3.781.502
6.583.333

3.600.500
16.100.500
16.100.500
282.057
5.500.000
500.000
1.200.000
6.000.000
2.521.002
6.583.333

20.222.473

94.366.912

58.387.892

AflossingsResteren wijze
looptijd

8
18
18
6
16
6
7
17
15
26

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

Aflossing
in 2017
€

Gestelde
zekerheid *1

1.238.500
1.238.500
1.238.500
1.128.204
500.000
500.000
600.000
500.000
252.100
0
7.195.804

1) De gestelde zekerheden zijn toegelicht bij punt 13
2) Met betrekking tot deze ABN-AMRO leningen is algehele aflossing toegestaan op de expiratiedatum van de rentefixatieperiode
De expiratiedatum is :
ABN-AMRO
29-12-2019
ABN-AMRO
29-12-2021

2004
2004

2,85%
1,90%

3) Aflossing 2017 heeft in december 2016 plaatsgevonden
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10.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
15. Opbrengsten zorgprestaties
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Overige zorgprestaties

212.562.950
3.086.680

206.866.111
2.909.455

Totaal

215.649.630

209.775.566

Toelichting bij punt 15:
De stijging van de zorgprestaties is te verklaren door verkregen prijscompensatie voor kostenstijgingen en meer op de geleverde zorg
afgestemde verkoopcontracten met zorgverzekeraars. Met de 6 inkoopcombinaties zijn voor 2016 schadelastafspraken gemaakt. De
definitie schadelastjaar is niet gelijk aan omzetjaar. Voor de vaststelling van de omzet in boekjaar 2016 is zowel gekeken naar de
gerealiseerde schadelast 2015 als de geprognosticeerde schadelast 2016. Van deze schadelastjaren is bekeken hoe de
schadelastprognose zich verhoudt tot de schadelastafspraak. De diverse veldpartijen (VWS, NZa, NFU, NVZ, ZN en Coziek) hebben
gezamenlijk een Handreiking omzetverantwoording opgesteld met nadere richtlijnen voor het bepalen van de opbrengsten en de
nuanceringen. ZGV heeft zich gehouden aan deze richtlijnen. De toerekening van schadelast naar de boekjaren 2016 en 2017 heeft
plaatsgevonden op basis van de opbrengstenverdeling, waarbij de gerealiseerde (jaar t) en de te verwachten opbrengst (jaar t+1) de
basis vormen voor de verdeling van de afspraak. Met deze methodiek worden de afspraken op schadelastjaar toegerekend naar de
boekjaren op basis van de gerealiseerde productie. ZGV heeft bij het opstellen van de schadelastprognose 2016 gebruik gemaakt van
fractietabellen in een intern ontwikkeld prognosemodel.
Voordat de correctie in verband met het overschrijden van de schadelastafspraak wordt bepaald wordt eveneens beoordeeld welke
invloed de controles (materiële controle / self-assessment) hebben op de omzet 2016. Deze nuanceringen zijn verwerkt in de
gerealiseerde omzet alvorens de overschrijding van de schadelastafspraak is bepaald.

16. Subsidies
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Opleidingsfonds AIOS
Opleidingsfonds ziekenhuisopleidingen
Overige subsidies

4.738.622
969.000
2.029.785

4.539.463
1.497.400
1.165.372

Totaal

7.737.407

7.202.235

2016
€

2015
€

Overige dienstverlening
Exploitatie niet aan prod. proces dienstbaar
Vrije markt

10.232.731
3.084
203.278

9.099.694
2.978
262.421

Totaal

10.439.093

9.365.093

Toelichting bij punt 16:
De stijging van de overige subsidies wordt veroorzaakt door de subisidie kwaliteitsimpuls.

17. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

Toelichting bij punt 17:
De groei van de poliklinische apotheek in 2016 zorgt mede voor een toename van de opbrengsten overige dienstverlening in 2016.
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18. Personeelskosten
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten
Subtotaal

90.598.643
13.119.160
7.135.619
3.735.347
114.588.769

86.538.688
11.473.755
6.978.373
3.382.840
108.373.656

1.842.449

1.862.799

116.431.219

110.236.455

2016
€

2015
€

Werving en selectie
Bedrijfskleding
Reiskostenvergoeding
Cursus en opleidingskosten
Gezondheidszorg overige personele kosten
Overige personeelskosten

62.545
224.106
966.864
2.161.765
51.225
268.841

42.499
189.307
953.883
1.736.555
133.255
327.340

Totaal personeelskosten

3.735.347

3.382.840

De aantallen personeelsleden in loondienst in FTE over het boekjaar:

2016

2015

Algemene- en administratieve functies
Hotelfuncties
Patiëntgebonden functies
Leerling verpleegkundigen/ verzorgenden
Terrein- en gebouwgebonden functies

267
185
1.276
40
26

269
181
1.276
44
27

Totaal aantal FTE

1.795

1.796

Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten

18.1 Overige personeelskosten

Toelichting bij punt 18:
Naast de reguliere salarisontwikkelingen zijn de personeelskosten gestegen als gevolg van het treffen van een voorziening voor het
nabetalen van ORT tijdens vakanties, alsmede door de dotatie aan de voorzieningen PLB en langdurig zieken.

19. Afschrijvingen op materiële vaste activa
2016
€

2015
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

15.126.866

15.542.369

Totaal afschrijvingen

15.126.866

15.542.369

2016
€

2015
€

32.796.666

32.335.329

De specificatie is als volgt:

20. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten
De specificatie is als volgt:

Totaal honorariumkosten vrijgevstigde medisch specialisten
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21. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Huur
Patiëntgebonden kosten
Voeding en hotelmatige kosten
Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energiekosten gas
- Energiekosten stroom
- Energie transport en overig
Subtotaal

1.036.005
42.476.467
5.352.651

1.059.810
39.996.895
5.352.592

2.260.098
900.356
815.094
253.265
4.228.813

2.083.858
947.678
513.758
307.692
3.852.986

Algemene Beheerskosten
Dotaties en vrijval voorzieningen

12.058.346
92.057

10.139.788
237.003

Totaal overige bedrijfskosten

65.244.340

60.639.074

Toelichting bij punt 21:
De toename van de patiëntgebonden kosten komt door een stijging van de kosten van dure geneesmiddelen, toename van
poliklinische verstrekking van geneesmiddelen, toename implantaatkosten en kosten laboratorium.
De stijging van de algemene beheerskosten komt onder andere door gestegen kosten voor ICT applicaties, bestuurskosten en minder
vrijval van balansreserveringen ten opzichte van 2015.

22. Financiële lasten
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Rentelasten

3.934.097

4.157.406

Totaal financiële baten en lasten

3.934.097

4.157.406

2016
€

2015
€

-17.153

29.708

-17.153

29.708

23. Resultaat aandeel derden

Clean Care Support B.V.
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24. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze
verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei van toepassing zijnde regelgeving.
Het bezoldigingsmaximum in 2016 voor Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei is € 179.000. Het WNT-maximum voor zorg en
jeugdhulp, klasse V op basis van een score van 13 punten. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. Voor
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende
normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurtarief.
1. Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
bedragen x € 1

Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) dienstbetrekking?

Dhr. drs. D.
van
Starkenburg

Mw. drs. N.W.
Zeller-van der
Werf

Voorzitter Raad
van Bestuur

Lid Raad van
Bestuur

1/1 - 31/12
1,0
nee
ja

1/1 - 31/12
1,0
nee
ja

Individueel WNT-maximum

210.827

206.425

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

194.306
16.521
210.827

190.310
16.114
206.425

-/- Onverschuldigd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

210.827

206.425

Verplichte motivering indien overschrijding

Overgangsrecht

Overgangsrecht

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)

1/1 - 31/12
1,0

1/1 - 31/12
1,0

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

194.306
16.471
210.777

190.310
16.064
206.374
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1b. Toezichthoudende topfunctionarissen

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016

Dhr. drs. R.
Bosveld
VOORZITTER
1/1 - 31/12

Dhr. Prof. Dr.
J.G.A.J.
Hautvast
LID
1/1 - 30/9

Mw. Dr.
L.C.J.M.
Lemaire
LID
1/1 - 31/12

Mw. Dr. E.M.
Ott
LID
1/1 - 30/9

Individueel WNT-maximum

26.850

13.425

17.900

13.425

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

23.508
23.508

11.753
11.753

15.671
15.671

11.753
11.753

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

-

-

23.508

11.753

15.671

11.753

Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien overschrijding

PM

PM

PM

PM

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

1/1 - 31/12

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

bedragen x € 1
Functiegegevens
Aanvang en einde functievervulling in 2016

15.671
15.671

15.671
15.671

15.671
15.671

15.671
15.671

Dhr. dr. IJ.J.H.
Breukink

Mw. A.C.H.
Versteegden

Dhr. ing. G.A.
Alewijnse

Dhr. drs. J.S.
van der Heide

LID
1/1 - 31/12

LID
15/3 - 31/12

LID
20/9 - 31/12

LID
1/10 - 31/12

Individueel WNT-maximum

17.900

14.171

4.967

4.475

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Subtotaal

15.671
15.671

12.491
12.491

4.381
4.381

3.918
3.918

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

-

-

-

-

15.671

12.491

4.381

3.918

Totaal bezoldiging
Verplichte motivering indien overschrijding

PM

Gegevens 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015

1/8 - 31/12

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

6.530
6.530

PM

PM

-

PM

-

-
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2. Bezoldiging en/of ontslaguitkering niet-topfunctionarissen
bedragen x € 1
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
WNT-drempelbedrag bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

Medisch
specialist 1
1/1 - 31/12
1,0

Medisch
specialist 2
1/1 - 31/12
0,95

Medisch
specialist 3
1/1 - 31/12
1,0

Medisch
specialist 4
1/1 - 31/12
1,0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

300.798
34.459
335.257

174.211
18.222
192.434

243.485
27.613
271.098

212.905
22.590
235.495

Gegevens 2015
Functie(s) in 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015
bedragen x € 1
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
WNT-drempelbedrag bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
1,0
296.494
23.173
319.667

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
0,90
180.768
15.274
196.042

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
1,0
239.930
19.537
259.467

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
1,0
207.268
17.429
224.697

Medisch
specialist 5
1/1 - 31/12
1,0

Medisch
specialist 6
1/1 - 31/12
1,00

Medisch
specialist 7
1/1 - 31/12
1,0

Medisch
specialist 8
1/1 - 31/12
0,8

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

201.911
22.643
224.555

201.924
22.643
224.568

196.659
16.631
213.291

170.224
18.869
189.094

Gegevens 2015
Functie(s) in 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015
bedragen x € 1
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
WNT-drempelbedrag bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
1,0
198.697
16.897
215.594

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
1,00

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
1,3

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
0,8

198.697
16.897
215.594

193.791
16.400
210.191

Medisch
specialist 9
1/1 - 31/12
1,0

Medisch
specialist 10
1/1 - 31/12
0,80

Medisch
specialist 11
1/1 - 31/12
0,9

Medisch
specialist 12
1/1 - 31/12
1,0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

166.712
16.719
183.432

164.108
18.107
182.214

161.532
17.181
178.713

165.536
13.940
179.476

163.877
18.105
181.982

Gegevens 2015
Functie(s) in 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
1,0
164.140
15.134
179.273

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
0,80
159.126
13.510
172.636

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
0,9
156.997
13.764
170.761

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
1,0
164.594
14.487
179.081
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bedragen x € 1
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
WNT-drempelbedrag bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

Medisch
specialist 13
1/1 - 31/12
1,0

Medisch
specialist 14
1/1 - 31/12
0,80

Medisch
specialist 15
1/1 - 31/12
0,8

Medisch
specialist 16
1/1 - 31/12
0,8

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

181.670
18.545
200.215

148.635
16.276
164.911

147.263
16.363
163.626

145.981
16.379
162.361

Gegevens 2015
Functie(s) in 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015
bedragen x € 1
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
WNT-drempelbedrag bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
1,0

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
0,80

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
0,8

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
0,8

166.408
14.508
180.916

144.629
12.563
157.191

144.910
12.609
157.518

Medisch
specialist 17
1/1 - 31/12
0,8

Medisch
specialist 18
1/1 - 31/12
0,80

Medisch
specialist 19
1/1 - 31/12
0,8

Medisch
specialist 20
1/1 - 31/12
0,8

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

145.649
15.930
161.580

144.928
16.083
161.011

144.915
16.083
160.998

139.002
12.216
151.218

140.469
15.597
156.066

Gegevens 2015
Functie(s) in 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015
bedragen x € 1
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)
WNT-drempelbedrag bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
0,8

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
0,80

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
0,8

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
0,8

141.354
12.379
153.733

144.802
12.621
157.423

142.739
12.465
155.204

Medisch
specialist 21
1/1 - 31/12
0,8

Medisch
specialist 22
1/1 - 31/12
0,80

Medisch
specialist 23
1/1 - 31/12
0,8

Medisch
specialist 24
1/1 - 31/12
0,7

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

140.469
15.597
156.066

140.100
15.286
155.386

137.867
15.286
153.153

134.634
11.626
146.260

129.226
14.451
143.676

Gegevens 2015
Functie(s) in 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
0,8
137.806
12.177
149.983

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
0,80
135.832
12.012
147.844

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
0,8
136.000
12.012
148.012

Medisch
specialist
1/7 - 31/12
0,7
58.649
5.522
64.172
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bedragen x € 1
Aanvang en einde functievervulling in 2016
Omvang dienstverband (in fte)

Medisch
specialist 25
1/1 - 13/11
0,8

Medisch
specialist 26
1/1 - 31/12
0,65

Medisch
specialist 27
1/1 - 31/12
0,6

Medisch
specialist 28
1/1 - 6/2
0,6

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

WNT-drempelbedrag bezoldiging
Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging

124.511
12.909
137.420

123.144
13.696
136.839

110.953
12.417
123.369

21.262
1.323
22.585

Gegevens 2015
Functie(s) in 2015
Aanvang en einde functievervulling in 2015
Omvang dienstverband 2015 (in fte)

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
0,8

Beloning
Belastbare onkostenvergoedingen
Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging 2015

122.749
11.200
133.949

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
0,65

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
0,6

121.303
10.464
131.767

Medisch
specialist
1/1 - 31/12
0,6

105.995
9.252
115.247

115.617
9.894
125.511

Toelichting:
De Raad van Bestuur overschrijdt de WNT norm (klasse V € 179.000), omdat zij beloond worden volgens eerder gemaakte
salarisafspraken die vallen onder het overgangsrecht van de WNT. De bezoldiging van de toezichthouders blijft binnen de van
toepassing zijnde norm. De overige functionarissen die de WNT overschrijden zijn specialisten in loondienst, deze vallen niet onder de
WNT.
Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei gebruik gemaakt van
de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van de interim niet
topfunctionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit van de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr 2014-0000142706 kán en hoeft Stichting Ziekenhuis
Gelderse Vallei niet volledig te voldoen aan de verplichtinig voor openbaarmaking van deze interim niet topfunctionarissen, zoals
voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet).

25. Honorarium accountantsdiensten (op basis van kasstelsel)

De honoraria van de accountants in 2016 zijn als volgt: (x € 1.000)

1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controleopdrachten
Fiscale adviesdiensten
Andere niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

De honoraria van de accountants in 2015 zijn als volgt: (x € 1.000)

1
2
3
4

Controle van de jaarrekening
Overige controleopdrachten
Fiscale adviesdiensten
Andere niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

Deloitte
accountants

Overige
accountants

Totaal
accountants

€

€

€

126
32
0
1

0
0
25
3

126
32
25
5

159

28

187

Deloitte
accountants

Overige
accountants

Totaal
accountants

€

€

€

36
30
0
0

95
5
49
0

131
36
49
0

67

149

216

26. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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10.2 ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2016
10.2.1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

27
28

124.150.528
720.941
124.871.469

129.757.706
1.028.951
130.786.657

29
30
31
32

3.986.321
43.504.854
0
23.644.275
71.135.449

3.251.369
24.576.482
2.367.914
57.818.731
88.014.496

196.006.919

218.801.153

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

727.172
4.405.004
44.573.102
49.705.278

727.172
4.405.004
44.292.998
49.425.173

ACTIVA

Vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa
Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Herwaarderingsreserve
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

33

Voorzieningen

34

16.920.702

13.137.408

Langlopende schulden

35

77.058.373

96.502.078

36

49.881.881

53.873.257

37

2.440.686

5.863.237

196.006.919

218.801.153

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBCzorgproducten
Totaal passiva
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10.2.2 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2016

Ref.

2016
€

2015
€

215.025.451
7.737.407
8.787.642

209.145.840
7.202.235
7.742.228

231.550.500

224.090.303

114.403.085
14.676.377
32.796.666
65.938.432

108.223.469
15.074.717
32.335.329
61.121.004

Som der bedrijfslasten

227.814.560

216.754.519

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële lasten

3.735.940
-3.455.835

7.335.785
-3.711.337

280.105

3.624.448

2016
€

2015
€

280.105

3.624.448

280.105

3.624.448

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Omzet DBC-zorgproducten
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

39
40
41

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

RESULTAAT BOEKJAAR

42
43
44
45

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Algemene en overige reserves
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10.2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ENKELVOUDIGE JAARREKENING
10.2.3.1 Waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving RJ 655, Titel 9 BW2 en de bepalingen van en krachtens de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Voor de grondslagen voor de
waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de
waarderingsgrondslagen bij de geconsolideerde jaarrekening.
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10.2.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
27. Materiële vaste activa
31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

11.583.684
47.380.826
0
15.475.627
20.665.705
21.100.739
2.527.881
43.276
2.108.458
3.264.332

11.734.752
48.700.593
27.072
18.207.812
22.875.977
21.533.595
1.887.217
58.903
2.398.729
2.333.056

Materiële vaste activa

124.150.528

129.757.706

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaardering gronden
Af: afschrijvingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa
Af: desinvesteringen

129.757.706
9.069.199
0
-14.676.377
0
0

136.059.506
9.454.417
-122.210
-15.074.716
-9.651
-549.639

Boekwaarde per 31 december

124.150.528

129.757.706

De specificatie is als volgt:

Terreinen en gronden
Bedrijfsgebouwen
Verbouwingen
Installaties en vaste inrichting
Inventarissen
Instandhoudingsinvesteringen
Automatiseringsapparatuur
Auto's
Overige materiële vaste activa
Projecten in uitvoering

Voor de toelichting wordt verwezen naar punt 1 van de toelichting op de geconsolideerde balans en naar paragraaf 10.2.5.

28. Financiële vaste activa
31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

Deelnemingen
Lening St ZG Vivre

720.941
0

997.451
31.500

Totaal financiële vaste activa

720.941

1.028.951

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Kapitaalbelang
in %

Resultaat
€

Zeggenschapsbelangen
Clean Care Support B.V., Ede
Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk B.A.,
Utrecht

51,00

17.853

2,58

-288.363
-270.510
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28.1 Deelnemingen

Clean Care Support BV
Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk B.A.
Instellingsapotheek Gelderse Vallei B.V.

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

81.495
639.446
0

63.642
927.809
6.000

720.941

997.451

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

2016
€

Boekwaarde per 1 januari 2016

997.451

Bij: resultaat Clean Care Support BV
Af: resultaatverdeling Medirisk B.A. 2015 t.l.v. agio
Af: verkoop aandelen Instellingsapotheek Gelderse Vallei B.V.

17.853
-288.363
-6.000

Boekwaarde per 31 december 2016

Lening St ZG Vivre

720.941

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

0

31.500

0

31.500

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

1.647.603
1.544.407
168.366
380.708
455.043
4.196.127
-209.806
3.986.321

1.085.219
1.172.932
52.630
415.793
695.920
3.422.494
-171.125
3.251.369

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

33.980.587
769.415
267.646
3.063.623
148.542
5.353.963
-78.922
43.504.854

41.323.312
645.197
806.538
1.784.054
0
8.352.633
-28.335.253
24.576.482

29. Voorraden
De specificatie is als volgt:
Voorraad Apotheek
Voorraad OK
Voorraad laboratorium
Voorraad techniek
Voorraad centraal magazijn
Voorziening incourantheid

Voor de toelichting wordt verwezen naar punt 3 van de toelichting op de geconsolideerde balans.

30. Vorderingen
De specificatie is als volgt:

Debiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen
Overlopende activa
Belastingen en premies soc. verz
Nog te factureren omzet DBC's/DBC-zorgproducten
Af: ontvangen voorschotten

Voor de toelichting wordt verwezen naar punt 4 van de toelichting op de geconsolideerde balans.
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30.1 Debiteuren

Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt:
Stand per 1 januari
Ten laste van de voorziening gebracht in betreffende jaar
Dotatie, ten laste van het resultaat
Stand per 31 december

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

34.387.587
34.387.587
-407.000
33.980.587

41.925.312
41.925.312
-602.000
41.323.312

31-dec-2016
€
-602.000
212.600
-17.600
-407.000

31-dec-2015
€
-498.000
133.002
-237.002
-602.000

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

7.480
725.672
36.263
769.415

7.195
603.449
34.553
645.197

30.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen

Rekening-courant ZGV Parkeren CV
Rekening-courant ST GV Vivre
Rekening-courant St. Ondersteunende Diensten

Toelichting bij punt 30.2:
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei Vivre betaald over het rekening-courantsaldo een rente overeenkomend met 1 maands Euribor
plus 1,5%-punt.

31. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort:

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

0

2.367.914

Totaal vorderingen uit hoofde van financieringstekort

0

2.367.914

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

9.085
23.635.190
23.644.275

6.852
57.811.880
57.818.731

Voor de toelichting wordt verwezen naar punt 5 in de toelichting op de geconsolideerde balans.

32. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

Kassen
Bankrekeningen

Voor de toelichting wordt verwezen naar punt 6 van de toelichting op de geconsolideerde balans.
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33. Eigen vermogen
31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

727.172
4.405.004
44.573.102
49.705.278

727.172
4.405.004
44.292.998
49.425.173

Kapitaal
Herwaarderingsreserve
Algemene en overige reserves

33.1 Kapitaal
Saldo per
01-jan-16
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2016
€

Kapitaal

727.172

0

0

727.172

Kapitaal

727.172

0

0

727.172

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
01-jan-16
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2016
€

Herwaarderingsreserve gronden
Effect stelselwijziging (zie paragraaf 10.1.4.1)
Herwaarderingsreserve gronden (gecorrigeerde stand

4.405.004
0
4.405.004

0

0

4.405.004

Totaal herwaarderingsreserve

4.405.004

0

0

4.405.004

Algemene reserve
Reserve aanvaardbare kosten

Saldo per
01-jan-16
€
1.304.921
42.988.076

Resultaatbestemming
€
0
280.105

Overige
mutaties
€
0
0

Saldo per
31-dec-2016
€
1.304.921
43.268.181

Totaal algemene en overige reserves

44.292.998

280.105

0

44.573.102

Eigen vermogen
€

Resultaat
€

Enkelvoudig eigen vermogen en resultaat:

49.705.278

280.105

ZGV Stichting Ondersteunende Diensten
Stichting Gelderse Vallei Vivre

-1.530.401
-685.463

71.950
-76.265

Totaal geconsolideerd eigen vermogen en resultaat

47.489.414

275.790

Het verloop is als volgt weer te geven:

33.2 Herwaarderingsreserve

33.3 Algemene en overige reserves
Het verloop is als volgt weer te geven:

Specificatie aansluiting geconsolideerd - enkelvoudig vermogen 31 december 2016 en resultaat over 2016

De specificatie is als volgt :

34. Voorzieningen
Het verloop is als volgt weer te geven:

Voorziening PLB
Claims en geschillen
Voorziening Jubilea
Personeelsvoorzieningen
Eigen risico WA-verzekering
Totaal voorzieningen

Saldo per
01-jan-16
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2016
€

7.626.057
2.715.636
1.400.000
566.000
829.716

3.518.471
573.611
367.275
2.223.147
338.762

1.661.528
301.879
177.275
91.147
164.437

0
841.708
0
0
0

9.483.000
2.145.660
1.590.000
2.698.000
1.004.041

13.137.408

7.021.266

2.396.266

841.708

16.920.702

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:
31-dec-2016
Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.)
Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.)
hiervan > 5 jaar

4.824.851
12.095.851
1.878.985

Voor een nadere toelichting verwijzen we naar punt 8 van de geconsolideerde balans.
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35. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

Schulden aan banken

77.058.373

96.502.078

Totaal langlopende schulden

77.058.373

96.502.078

Het verloop is als volgt weer te geven:

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

Stand per 1 januari
Bij: nieuwe leningen
Af: aflossingen

103.445.782
0
19.443.706

110.548.309
0
7.102.527

84.002.076

103.445.782

6.943.704

6.943.704

77.058.373

96.502.078

Stand per 31 december
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar
Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen
Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost)
hiervan > 5 jaar

6.943.704
77.058.373
49.283.557

6.943.704
96.502.078
68.727.266

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar paragraaf 10.2.6 in de jaarrekening. Voor een nadere
toelichting op de verstrekte zekerheden wordt verwezen naar punt 13.

36. Kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

Aflossingsverplichting langlopende leningen
Crediteuren
Schulden aan groepsmaatschappijen
Belastingen en premies soc verz
Overige schulden en overlopende passiva

6.943.704
10.210.529
101.852
6.764.706
25.861.090

6.943.704
8.298.440
308.807
6.751.963
31.570.343

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

49.881.881

53.873.257

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

22.093
79.759
0

218.313
84.494
6.000

101.852

308.807

36.1 Schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening-courant ZGV Parkeren BV
Rekening-courant St. Ondersteunende Diensten Holding
Rekening-courant Instellings Apotheek Gelderse Vallei

Toelichting bij punt 36.1:
Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren B.V. ontvangt over het rekening-courantsaldo een rente die overeenkomt met de leningen van
de Gemeente Ede.

36.2 Belastingen premies en sociale verzekeringen

Loonheffing
Omzetbelasting
Pensioenpremie

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

5.427.370
0
1.337.336

5.142.290
438.528
1.171.144

6.764.706

6.751.963
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36.3 Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld en -dagen
Diverse personeelskosten
Rekening courant med specialisten
Rente
Overige schulden
Schulden aan verzekeraars

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

4.781.673
2.285.352
3.020.379
13.714
2.090.543
13.669.429

4.507.423
2.319.375
4.835.286
26.580
2.625.482
17.256.198

25.861.090

31.570.343

Toelichting:
De post schulden aan verzekeraars betreft de geraamde overfinanciering (DBC omzet) op de gemaakte afspraken met
zorgverzekeraars. Tot en met schadelastjaar 2013 is definitief afgerekend met de zorgverzekeraars.

37. Onderhanden werk uit hoofde van DBC-zorgproducten
De specificatie is als volgt:

Onderhanden werk DBC's
Af: Ontvangen voorschotten zorgverzekeraars
Totaal onderhanden werk

31-dec-2016
€

31-dec-2015
€

-15.773.887
18.214.573

-17.820.101
23.683.339

2.440.686

5.863.237

Het onderhanden werk per zorgverzekeraar op 31 december 2016 is als volgt te specificeren:
Saldo per 31
december
Onderhanden Af: ontvangen
2016
Zorgverzekeraar
werk
voorschotten
€
€
€
Menzis
Achmea
VGZ
CZ
Multizorg
DSW
Passanten/ SGV
Totaal

-6.588.014
-3.521.112
-2.992.299
-1.564.476
-753.271
-210.929
-143.786

9.317.000
3.890.000
3.416.234
1.410.486
0
180.853
0

2.728.986
368.888
423.935
-153.990
-753.271
-30.076
-143.786

-15.773.887

18.214.573

2.440.685

Voor de toelichting wordt verwezen naar punt 10 in de toelichting op de geconsolideerde balans.
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38. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

38.1 Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te
vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het
macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg,
respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren
kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke
afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door
de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is
gecommuniceerd.
Voor 2016 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 21.324,4 miljoen.
Bij het opstellen van de jaarrekening 2016 bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2016 en 2015.
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei is niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument
voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans
van de stichting per 31 december 2016.

38.2 Niet in de balans opgenomen verplichten
Ter zake van de huurovereenkomsten is de stichting de volgende langlopende contracten aangegaan. Het betreft:

locatie

Jaarhuur
2016

Looptijd
begin

Looptijd
eind

€
Galvanistraat 7 te Ede
Spoorlaan 7 en 9 te Veenendaal
Pascalstraat 15 te Ede
Plantsoen 57d te Wageningen
Plantsoen 57e te Wageningen
Nijverheidslaan te Veenendaal

260.902
211.262
53.895
8.125
13.821
9.250

Jaarhuur
2017
€

01-01-2016
01-01-2015
01-03-2014
01-06-2016
01-06-2016
01-10-2009

31-12-2020
31-12-2019
29-02-2020
21-05-2021
31-05-2026
30-09-2019

274.221
211.409
71.974
8.125
16.450
9.305

38.3 Erfpacht
Ter zake erfpacht aan de de Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten, te Barneveld, dient jaarlijks € 14.806 (prijspeil 2016) te
worden afgedragen. De erfpacht wordt jaarlijks geïndexeerd volgens het consumentenprijsindexcijfer. Het einde van de looptijd van
de erfpacht is 30 maart 2030. Op de in erfpacht uitgegeven grond heeft de Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei een poliklinisch
spreekuurcentrum gevestigd.
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Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

10.2.5 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
10.2.5.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen
€

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

6.094.997
4.405.003
0

Boekwaarde per 1 januari 2016

10.500.000

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

Verbouwingen
€

Installaties

€

Vaste
inrichting
€

€

Totaal
vergunning
€

3.021.369
0
1.786.617

65.988.364
0
17.287.771

5.452.562
0
4.160.981

541.569
0
514.497

49.191.137
0
32.274.906

130.289.998
4.405.003
56.024.772

1.234.752

48.700.593

1.291.581

27.072

16.916.231

78.670.229

2.459.556

0
0
4.230.092

151.068

1.319.767

272.629

27.072

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen

0
0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

-151.068

-1.319.767

-272.629

-27.072

-2.459.556

-4.230.092

6.094.997
4.405.003
0

3.021.369
0
1.937.685

65.988.364
0
18.607.538

5.452.562
0
4.433.610

541.569
0
541.569

49.191.137
0
34.734.462

130.289.998
4.405.003
60.254.864

10.500.000

1.083.684

47.380.826

1.018.952

0

14.456.675

74.440.137

0,0%

5,0%

2,0%

5,0%

5,0%

5,0%

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2016
Afschrijvingspercentage
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10.2.5 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
10.2.5.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings
rechten

Onderhanden
Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden
Projecten

Subtotaal

€

€

€

€

€

€

totaal
meldingsplichtige activa
€

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

17.033.813
0
4.357.862

891.973
0
0

17.925.786
0
4.357.862

19.603.670
0
10.746.026

743.430
0
0

20.347.100
0
10.746.026

38.272.886
0
15.103.888

Boekwaarde per 1 januari 2016

12.675.951

891.973

13.567.924

8.857.644

743.430

9.601.074

23.168.998

2.694.657

2.694.657

2.398.138

2.398.138

736.867

736.867

2.094.127

2.094.127

5.092.795
0
2.830.994

1.426.085

1.426.085

1.827.707

1.827.707

1.426.085

1.426.085

1.827.707

1.827.707

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

891.973

891.973

0

891.973

0
891.973

-736.867

1.802.684

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

15.607.728
0
3.668.644

Boekwaarde per 31 december 2016

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

3.253.792
0
3.253.792

743.430

743.430

0

743.430

0
743.430

1.635.403
0
0
1.635.403

1.065.817

304.011

-743.430

-439.419

626.398

2.694.657
0
0

18.302.385
0
3.668.644

20.174.101
0
11.012.446

0
0
0

20.174.101
0
11.012.446

38.476.486
0
14.681.090

11.939.084

2.694.657

14.633.741

9.161.655

0

9.161.655

23.795.396

5,0%

0,0%

10,0%

0,0%
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10.2.5 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
10.2.5.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris
€

Automatisering
€

Projecten in
uitvoering
€

totaal
WMG
€

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

47.883.576
0
25.007.599

5.652.036
0
3.764.819

697.653
0
0

54.233.265
0
28.772.418

Boekwaarde per 1 januari 2016

22.875.977

1.887.217

697.653

25.460.847

3.048.156

2.691.629

569.675

5.258.428

2.050.965

6.309.460
0
7.309.393

3.269.097

1.885.940

3.269.097

1.885.940

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

5.155.037
0
5.155.037

0

0

697.653

697.653
0
0
697.653

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-2.210.272

640.664

-127.978

-1.697.586

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

47.662.635
0
26.996.930

6.457.725
0
3.929.844

569.675
0
0

54.690.035
0
30.926.774

Boekwaarde per 31 december 2016

20.665.705

2.527.881

569.675

23.763.261

10,0%

33,3%

0,0%

Afschrijvingspercentage

697.653
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10.2.5 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA
10.2.5.4 Niet WMG-gefinancierde vaste activa
Onroerende
goederen
€

Vervoermiddelen
€

totaal
niet -WMG
€

Stand per 1 januari 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

5.804.534
0
3.405.805

78.136
0
19.233

5.882.670
0
3.425.038

Boekwaarde per 1 januari 2016

2.398.729

58.903

2.457.632

15.627

0
0
305.898

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

290.271

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen

0
0
0

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo

0

0

0
0
0
0

-290.271

-15.627

-305.898

Stand per 31 december 2016
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

5.804.534
0
3.696.076

78.136
0
34.860

5.882.670
0
3.730.936

Boekwaarde per 31 december 2016

2.108.458

43.276

2.151.734

Afschrijvingspercentage

1% - 10%

20,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)
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10.2.6 ENKELVOUDIG OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2016

Enkelvoudig overzicht langlopende schulden ultimo 2016

Leninggegevens

Afsluitjaar

Hoofdsom

Totale
looptijd

€
ABN-AMRO *2
ABN-AMRO *2
ABN-AMRO
ABN-AMRO
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Rabobank
totaal

2004
2004
2004
2012
2012
2012
2013
2013

37.155.000
37.155.000
37.155.000
11.000.000
10.000.000
5.000.000
6.000.000
10.000.000

Werkelijke
rente
%

30
30
30
10
20
10
10
20

1,90%
2,85%
3,35%
3,20%
3,59%
3,04%
3,43%
3,88%

153.465.000

Restschuld
31-dec-2015
€
23.531.500
23.531.500
23.531.500
7.051.282
8.500.000
3.500.000
4.800.000
9.000.000
103.445.782

Nieuwe leningen Aflossing
in 2016
in 2016
€
€
0

Restschuld
31-dec-2016
€

Restschuld
over
5 jaar
€

13.738.500
1.238.500
1.238.500
1.128.206
500.000
500.000
600.000
500.000

9.793.000
22.293.000
22.293.000
5.923.077
8.000.000
3.000.000
4.200.000
8.500.000

3.600.500
16.100.500
16.100.500
282.057
5.500.000
500.000
1.200.000
6.000.000

19.443.706

84.002.077

49.283.557

Resterende
looptijd

8
18
18
6
16
6
7
17

Aflossingswijze

L
L
L
L
L
L
L
L

Aflossing
in 2017
€

Gestelde
zekerheid 1)

1.238.500
1.238.500
1.238.500
1.128.204
500.000
500.000
600.000
500.000
6.943.704

1) De gestelde zekerheden zijn toegelicht bij punt 13
2) Met betrekking tot deze ABN-AMRO leningen is algehele aflossing toegestaan op de expiratiedatum van de rentefixatieperiode.
De expiratiedatum is :
ABN-AMRO
29-12-2019
ABN-AMRO
29-12-2021

2004
2004

2,85%
1,90%
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10.2.7 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening
zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.
39. Omzet DBC-zorgproducten
De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Overige zorgprestaties

212.562.950
2.462.501

206.866.111
2.279.729

Totaal

215.025.451

209.145.840

2016
€

2015
€

Opleidingsfonds AIOS
Opleidingsfonds ziekenhuisopleidingen
Overige subsidies

4.738.622
969.000
2.029.785

4.539.463
1.497.400
1.165.372

Totaal

7.737.407

7.202.235

2016
€

2015
€

Overige dienstverlening
Exploitatie niet aan prod. proces dienstbaar
Vrije markt

8.581.280
3.084
203.278

7.476.829
2.978
262.421

Totaal

8.787.642

7.742.228

De specificatie is als volgt:

2016
€

2015
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten
Subtotaal

88.657.013
13.119.160
7.135.619
3.735.347
112.647.139

84.602.396
11.473.755
6.978.373
3.382.840
106.437.364

1.755.945

1.786.105

114.403.085

108.223.469

40. Subsidies
De specificatie is als volgt:

41. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

42. Personeelskosten

Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten
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42.1 Overige personeelskosten
2016
€

2015
€

Werving en selectie
Bedrijfskleding
Reiskostenvergoeding
Cursus en opleidingskosten
Gezondheidz overige personele kosten
Overige personeelskosten

62.545
224.106
966.864
2.161.765
51.225
268.841

42.499
189.307
953.883
1.736.555
133.255
327.340

Totaal personeelskosten

3.735.347

3.382.840

De aantallen personeelsleden in loondienst in FTE over het boekjaar:

2016

2015

Algemene- en administratieve functies
Hotelfuncties
Patiëntgebonden functies
Leerling verpleegkundigen/ verzorgenden
Terrein- en gebouwgebonden functies

267
139
1.272
40
26

269
135
1271
44
27

Totaal aantal FTE

1.744

1.745

2016
€

2015
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

14.676.377

15.074.717

Totaal afschrijvingen

14.676.377

15.074.717

2016
€

2015
€

32.796.666

32.335.329

2016
€

2015
€

1.036.005
42.332.408
7.556.487

1.059.810
39.841.741
7.457.146

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energiekosten gas
- Energiekosten stroom
- Energie transport en overig
Subtotaal

2.153.014
900.356
815.094
253.265
4.121.729

2.022.020
947.678
513.758
271.692
3.755.148

Algemene beheerskosten
Dotaties en vrijval voorzieningen

10.799.746
92.057

8.770.156
237.003

Totaal overige bedrijfskosten

65.938.432

61.121.004

43. Afschrijvingen op materiële vaste activa

44. Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten
De specificatie is als volgt:

Totaal honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

45. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Huur
Patiëntgebonden kosten
Voeding en hotelmatige kosten
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46. Overige toelichtingen

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de jaarrekening vastgesteld in
de vergadering van 2 mei 2017.
De Raad van Toezicht van de Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de jaarrekening goedgekeurd
in de vergadering van 22 mei 2017.

Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 10.1.2.

Gebeurtenissen na balansdatum
In 2016 hebben de verhoudingen tussen de raad van bestuur, de raad van toezicht en de medische staf ernstig onder druk gestaan. Er
is gezocht naar constructieve oplossingen en deze zijn begin 2017 gevonden in de vorm van onderzoek naar de onderliggende
oorzaken van de spanningen in de driehoek raad van bestuur, medische staf en raad van toezicht. De bevindingen uit dit onderzoek
hebben geleid tot reflectie en genomen maatregelen , waaronder ingrijpende bestuurlijke vernieuwingen. Dit heeft concreet geleid tot
het vertrek van enkele leden van de raad van toezicht, alsmede twee leden van de raad van bestuur.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), die sinds het najaar van 2016 bij de materie betrokken was, heeft na de bestuurscrisis
geconstateerd dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid van zorg nog beter verankerd moet worden in de
organisatie.
Dit betekent dat ons ziekenhuis nog in 2017 de oorzaak van de samenwerkingsproblemen tussen raad van bestuur en medische staf
nader moet analyseren en de raad van bestuur en raad van toezicht weer op sterkte dient te brengen. De inspectie controleert dus
nauwlettend of herhaling van de bestuurscrisis wordt voorkomen en verbetermaatregelen in praktijk worden gebracht.

Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Een volledig ondertekend exemplaar ligt ter inzage bij het Ziekenhuis Gelderse Vallei.
W.G.
mr. W.J.G. Blaauw
voorzitter Raad van Bestuur a.i.

W.G.
drs. J.S. van der Heide
voorzitter Raad van Toezicht

W.G.
Mw. drs. A.C.H. Versteegden MBA
lid Raad van Toezicht

W.G.
ing. G.A. Alewijnse
lid Raad van Toezicht

W.G.
drs. R. Bosveld
lid Raad van Toezicht
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Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

10.3 OVERIGE GEGEVENS

10.3.1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is geen regeling resultaatbestemming opgenomen.

10.3.2 Nevenvestigingen
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft geen nevenvestigingen.

10.3.3 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op de volgende pagina.
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