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2018 was voor Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) het jaar van vernieuwing en transitie.
Met de komst van Arjen Hakbijl was onze raad van bestuur vanaf 1 februari weer op volle
sterkte. Wij hebben met veel energie en met een brede betrokkenheid uit de medische staf
en organisatie gewerkt aan een nieuwe visie en aan de herstructurering van onze
organisatie. Ons belangrijkste doel daarbij is veilige, mensgerichte zorg. Zorg die is
afgestemd op de patiënt en die waarde voor de patiënt toevoegt. We hebben onze visie
vastgelegd in ZGVisie. Bij de nieuwe inrichting van onze organisatie hebben we als uitgangspunt genomen dat de inrichting van de organisatie helpend is bij het leveren van goede
patiëntzorg. We hebben gekozen voor een inrichting aan de hand van zes zorgthema’s
en vier zorgsupport thema’s. Ieder thema wordt geleid door een themamanager en een
medisch leider. Hiermee hebben we het duaal management vorm gegeven. Daar hoort een
besturingsfilosofie bij, die uitgaat van denken en werken vanuit het collectief, verantwoordelijkheden die zo laag mogelijk zijn belegd in de organisatie en cultuurwaarden
waarin onder meer mensgerichte zorg centraal staat.
Wij zijn ervan overtuigd dat wij ZGV alleen goed kunnen leiden in gezamenlijke verantwoordelijkheid met de medisch specialisten en andere professionals. Het bestuur medische
staf deelt deze visie van gelijk gerichtheid. Met het duaal management en duale besturen
geven we hieraan vorm. Op bestuurlijk niveau nemen we als raad van bestuur samen met
bestuur medische staf belangrijke strategische besluiten. De gelijk gerichtheid betekent
dat we ook moeilijke beslissingen in gezamenlijkheid nemen. Op managementniveau zijn
de manager bedrijfsvoering en medisch leider als duo integraal verantwoordelijk voor de
leiding aan hun thema.
We hebben het vizier in 2018 ook meer op de wereld om ons heen gericht. We willen nadrukkelijk onze maatschappelijke rol nemen. Als grote netwerkpartner in de regio en als
ziekenhuis van ‘voeding, sport en bewegen’, nemen we graag het voortouw in het
bevorderen van gezondheid in de regio. Met het afsluiten van het regionaal preventieakkoord hebben wij hierin een belangrijk stap gezet. In het kader van de regionale

Mirjam van ’t Veld
en Arjen Hakbijl
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zorgagenda ‘Samen Beter’ zetten wij ons, samen met de Coöperatie Huisartsen Gelderse
Vallei (HAGV) en Menzis, in voor een samenhangend en passend regionaal zorgaanbod,
afgestemd op de patiënt. Daarnaast zoeken we met belangrijke ketenpartners intensieve
samenwerking om de kwaliteit van zorg in de keten te verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn
de samenwerkingsovereenkomsten met onder meer Opella en Pro Persona.
Een belangrijke opgave is dat onze patiënten zich gezien, gehoord en begrepen voelen in de
zorg die wij bieden. We maken ons hard voor waardigheid in de zorg. Dit doen we door meer
tijd te nemen voor het goede gesprek met onze patiënten en door minder te focussen op
interventies. Dit levert een andere dialoog op met de patiënt en zijn familie, maar ook
tussen professionals onderling. In dit kader zijn we trots op de onze aanpak van ‘advance
care planning’ (ACP), ofwel vroegtijdige zorgplanning. Door te investeren in een gelijkwaardig en goed gesprek met kwetsbare patiënten en hun familie, over wat gewenste en
gepaste zorg is, krijgen patiënten de regie over hun behandeling in de laatste levensfase.
Dit moet wat ons betreft standaard onderdeel worden van onze mensgerichte zorg. Om het
gesprek hiertoe op gang te brengen binnen ZGV, hebben we 150 exemplaren van het boek
‘Sterfelijk zijn’ uitgedeeld.
We zijn trots op onze professionals en medewerkers, die dagelijks goede zorg aan onze
patiënten leveren. We stimuleren onze medewerkers om het beste uit zichzelf en hun team
te halen. We stimuleren openheid, met elkaar in gesprek gaan en aanspreken en van elkaar
leren. We geven ruimte aan zorgvernieuwing en verbeterinitiatieven. We investeren volop
in opleiden en ontwikkelen van huidige en toekomstige medewerkers. En we dagen medewerkers uit om zelfbewust en met trots uit te dragen dat we mooie en goede zorg leveren in
ons ziekenhuis.

De bestuurlijke agenda 2018
Bouwen aan een netwerkorganisatie voor mensgerichte zorg

‘Op inspirerende
wijze samen
betekenis geven
aan de visie’

Mirjam is voorzitter raad van bestuur, Arjen is lid raad van bestuur

Voor de transitie van de organisatie naar een mensgerichte (netwerk)organisatie hebben we
voor de zogenaamde ‘parallelle aanpak’ gekozen. De parallelle aanpak betekent voor ons dat
we drie trajecten parallel in gang zetten. Deze drie trajecten zijn de ontwikkeling van een
visie voor ZGV (ZGVisie), de herstructurering van de organisatie en een traject van cultuurontwikkeling. Met ZGVisie hebben we de stip op de horizon gezet met de belofte aan onze
patiënt. Met de herstructurering hebben we een structuur en besturingsfilosofie neergezet,
die de randvoorwaarden bieden voor een patiëntgerichte organisatie. Voor de
cultuurontwikkeling is onder meer het hele management geschoold in cultuurontwikkeling
en valkuilen die je hierbij tegen kunt komen. In 2018 is hard gewerkt aan de parallelle
aanpak. Nu komt het aan op het samenspel van interventies om te komen tot de transitie
naar een nieuwe cultuur.

ZGVisie

In het ZGVisie traject hebben we participatief gewerkt aan het herijken van en betekenis
geven aan onze visie. Deze visie is tot stand gekomen met inbreng van veel medewerkers
uit alle geledingen van de organisatie en de medische staf. Vanuit de overtuiging dat onze
medewerkers veel expertise in huis hebben bij zo goed mogelijk organiseren van
mensgerichte zorg, is hun betrokkenheid en inzet bij het visietraject voor ons heel belangrijk
geweest. Daarmee is het een visie van en voor iedereen geworden.
In een tijdsbestek van 2,5 maand hebben we een breed programma uitgerold voor en
door medewerkers. Hierin was veel ruimte voor ontmoeting en gesprekken onderling.
We organiseerden wandelingen, tournees langs stakeholders, (kunst)workshops met
deskundige sprekers en een uitwisseling in een patiëntproces. Na 16 activiteiten hebben
428 deelnemers samen 514 uitspraken aangeboden aan de raad van bestuur en management. Dit waren uitspraken waaruit bleek wat men belangrijk vond voor onze gezamenlijke visie. In een beleidsdag is alle input samengebracht, met als resultaat onze ZGVisie.
In ZGVisie beschrijven we de belofte aan onze patiënt, zoals samengevat in onze missie en
een beeld van de organisatie dat nodig is om deze belofte waar te maken.
In 2019 geven we samen met de organisatie en de medische staf verdere invulling geven
aan het laten leven van ZGVisie binnen ZGV.

Een netwerkziekenhuis dat zich onderscheidt door in te zetten op de positieve
effecten van voeding en bewegen
Onze missie luidt:

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een veilig ziekenhuis dat op basis van actuele kennis hoogwaardige, goed
georganiseerde mensgerichte zorg levert. Breed toegankelijke basiszorg voor de regio en bovenregionale zorg op
specifi eke expertise. Samen met de patiënt en het netwerk werken we aan een optimale gezondheidswinst door
preventie en behandeling, met aandacht voor kwaliteit van leven.

Daarmee is ons motto:

Gedreven door kennis. Gericht op gezondheid.

Met als visie:

Voeding en bewegen zijn bouwstenen van onze zorg. We doen veel wetenschappelijk onderzoek en de resultaten
zijn een essentieel onderdeel van onze zorg, waardoor de patiënt een meer effectieve behandeling krijgt, sneller kan
herstellen en zich beter voelt. We delen onze opgedane kennis breed en zetten deze ook in bij primaire en secundaire
preventie. Hiermee dragen we bij aan een gezonde maatschappij als geheel.

4
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Een patiëntgerichte structuur en nieuwe besturingsfilosofie

In 2018 hebben we een herstructurering van de organisatie
in gang gezet met als resultaat een themagerichte organisatie. De uitgangspunten bij de herinrichting zijn:
terug naar de basis
de patiënt en het primaire proces centraal
bundelen van eenheden van samenhangende processen
interne samenwerking en dienstverlening aan elkaar
transparantie
collectieve aansturing
De herinrichting is tot stand gekomen door een zorgvuldig
proces, ondersteund door de extern adviseurs Hein Abeln en
Roos Mesman. Met werkconferenties, informatie- en inloopbijeenkomsten en interne communicatie via ons intranet
en een speciaal daarvoor ingerichte mailbox, is breed in de
organisatie input opgehaald.

‘Bij een
patientgerichte
organisatie past een
open (aanspreek)
cultuur’

De herstructurering kent drie fases. Met de herstructurering is een nieuwe themagerichte
organisatiestructuur neergezet met een managementlaag minder. Hiermee vergroten we
de slagkracht en beleggen we de verantwoordelijkheden lager in de organisatie. Bijlage 1
bevat het nieuwe organigram.

1

2

‘Collectieve

3

verantwoordelijkheid
over de eenheden
heen’

fase 2 van de herstructurering heeft als doel om alle stafdiensten, Personeel &
Opleidingen, Informatisering & Automatisering, Facilitair Bedrijf, Financiën, Informatie & Control, Kwaliteit & Veiligheid en Concernstaf zo te richten en in te richten dat
zij met hun dienstverlening de thema’s zo goed mogelijk ondersteunen. Onderdeel
van fase 2 was de 100-dagen analyse waarin de themaduo’s zich uitspreken over de
gewenste inzet vanuit de stafdiensten. De stafdiensten hebben een zelfevaluatie
gedaan waarbij ze kritisch hebben gekeken naar de eigen dienstverlening in het licht
van de organisatieontwikkeling. Deze 100 dagen analyse en zelfevaluatie zijn input
voor de inrichtingsplannen van de stafdiensten. Deze krijgen in 2019 hun vorm en
beslag.

In onze nieuwe besturingsfilosofie staat een aantal uitgangspunten centraal, waaronder de
collectieve verantwoordelijkheid, over eenheden heen. Alleen op deze wijze kunnen wij de
netwerkorganisatie neerzetten, die we nodig hebben om onze belofte aan de patiënt waar
te maken. Belangrijke collectieve besluiten, binnen de door de raad van bestuur gestelde
kaders, nemen we in het MT ziekenhuis, waarin de gehele 1e managementlaag en de raad
van bestuur samenkomt. In dit MT ziekenhuis bespreken we tevens dilemma’s en mogelijke
oplossingsrichtingen met elkaar.

Cultuurverandering

Bij een patiëntgerichte organisatie past een open (aanspreek)cultuur, gericht op veiligheid in
het zorgproces en het continu verbeteren van onze kwaliteit van zorg. Een cultuur
waarin verantwoordelijkheden helder zijn belegd en afspraken worden nagekomen. Cultuur
is in alles aanwezig wat we doen en is niet iets dat we van het ene op het andere moment
kunnen omzetten of veranderen. Het gaat om een samenspel van diverse ontwikkelingen,
die parallel lopen en gezamenlijk leiden tot de gewenste transitie van de organisatie. In 2018
hebben we onze cultuurwaarden herijkt. Daarnaast is een palet aan interventies ingezet.
Het bedrijf ‘Plan B’ heeft ons geholpen om beter sturing te kunnen geven aan de gewenste
verandering. Onder anderen door te laten zien hoe belangrijk het is om helderheid te
creëren in rollen en verantwoordelijkheden.
Cultuurverandering vraagt primair om het voorleven van raad van bestuur, bestuur
medische staf en management (op alle niveaus). Tussen deze actoren hebben in 2018 dan
ook veel gesprekken en interventies plaatsgevonden, die in 2019 een doorvertaling moeten
krijgen naar de werkvloer. We proberen de goede elementen van onze familiecultuur te
behouden, maar tegelijkertijd wel te professionaliseren in ons handelen. Zodat duidelijker
wordt wat je van elkaar mag verwachten. We werken aan een meer open aanspreekcultuur.

fase 1 startte met het afscheid van de twee directeuren patiëntenzorg. Op 1 september 2018 startte de nieuwe organisatiestructuur met tien patiëntgerichte thema’s die
worden aangestuurd door themamanagers in duo met een medisch leider. Dit was
het resultaat van een intensief, zorgvuldig en objectief selectietraject, mede begeleid
door extern bureau Klaus Schmitt & partners.
fase 1 is gestart met fase 3 van de herstructurering; met de selectie en plaatsing van
afdelingsmanagers. Deze nieuwe groep afdelingsmanagers krijgt meer regelruimte
en focus op managementtaken. Dit proces is in het voorjaar van 2019 doorlopen en
omvat net als in fase 1 een intensief, zorgvuldig en objectief selectietraject. Ook dit
proces is begeleid door Klauss Schmitt en partners.

In 2018 is het besluit genomen om in lijn met landelijke ontwikkelingen de functie van
regieverpleegkundige te introduceren op de klinische afdelingen. We zijn gestart met 19
regieverpleegkundigen verdeeld over de afdelingen ouderengeneeskunde, chirurgie Vaat/
Trauma en dagbehandeling. De regieverpleegkundige speelt een belangrijke rol in de
dagelijkse coördinatie van zorg en draagt met een reflectieve houding bij aan het continu
verbeteren van de zorg aan de patiënt. Om de introductie van de nieuwe functie te ondersteunen volgen zij een scholings- begeleidingstraject dat gericht is op het toepassen in het
dagelijks werk van verpleegkundige leiderschap, evidence based practice en klinisch
rederneren. De overige klinische afdelingen volgen in 2019.

Het IPSEL programma
Om het interprofessioneel samenwerken en leren verder te versterken is het IPSEL programma gestart. Het
programma richt zich op vaardigheden als communicatie, leiderschap en reflectie. Door het delen van praktijkverhalen, en met name ook te delen wat er allemaal goed gaat, draagt het programma ook bij aan een klimaat waarin de
(zorg voor de) patiënt centraal staat en het van elkaar leren vanzelfsprekend is. Nadruk ligt op
waarderend leren. Dat moedigt professionals aan om van en met elkaar te willen leren.
Het programma bestaat uit vier lijnen:

1.

acute situatie (simulatie)trainingen

3. het gesprek over zorg

2.

observatie en reflectie

4. startende zorgprofessionals in ZGV

trainen en nabespreking van interprofessionele
trainingen rondom acute situaties
observaties en nabespreking van samenwerkingsmomenten in de praktijk

delen van praktijkverhalen die een bijdrage
leveren aan veilige patiëntenzorg
hierin zoeken we naar interprofessionele samenwerking
en leermogelijkheden voor artsen, paramedici en
verpleegkundigen die net zijn begonnen aan hun
professionele carrière

De tweede helft van 2018 heeft voor een groot deel in het teken gestaan van het met elkaar
stapsgewijs invulling geven aan de nieuwe besturingsfilosofie en de collectieve werkwijze.
Begeleid door een organisatorisch, een medisch en een verpleegkundig kwartiermaker.
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ZIGGY
Robot Ziggy wordt
ingezet voor uitleg aan
jonge kinderen in de leeftijd
van 7 tot 14 jaar met
diabetes. Uitleg van Ziggy
werkt voor deze kinderen
werkgroep IPSEL

Patient journey
We betrekken de patiënt
in een zogenaamde
‘patient journey’. Binnen
het oncologiecentrum is
door diepte-interviews
met patiënten binnen
het zorgpad borst- en
darmkanker opgehaald
op welk moment binnen
het zorgpad de patiënt
behoefte heeft aan een
voedingsinterventie. De
uitkomsten gebruiken
we nu om concrete en
activerende voeding- en
beweeginformatie toe te
voegen aan het eZorgpad.

8

Goede patiëntenzorg vereist teamwerk waarin de patiënt centraal staat. Als verschillende
zorgprofessionals (interprofessioneel) intensief samenwerken, krijgen ze sneller een
volledig beeld van de patiënt. Dat leidt tot beter afgestemde patiëntzorg. Het is van belang
dat professionals elkaar tijdens het samenwerken soepel weten te vinden en van elkaar
willen leren. Geven en ontvangen van feedback, reflecteren op eigen werk en elkaar aanspreken, zijn hierin belangrijke principes. Het programma Interprofessioneel Samenwerken
en Leren (IPSEL), dat in 2018 is uitgerold, helpt professionals om van en met elkaar te leren in
een professionele setting. Het programma IPSEL zet het gesprek over de zorg aan de patiënt
weer centraal. Binnen het programma worden best practices en praktijkverhalen gedeeld.
Dit draagt bij aan het kwaliteit- en veiligheidsbewustzijn van onze zorgprofessionals, aan
uitkomsten van zorg en procesverbetering.

Wat merkt de patiënt van de cultuurverandering?

We betrekken de patiënt nadrukkelijk bij de verbetering van onze zorg. Vooraf, op het
moment dat we nieuwe zorgpaden of zorgprocessen inrichten. Maar ook achteraf,
bijvoorbeeld door middel van een dag evaluatie. Met zo’n dag evaluatie kunnen we snel
reageren bij vragen en problemen. En als er onverhoopt iets niet goed is gegaan, gaan we
in gesprek met de patiënt of zijn familie. Om hen te horen, te begrijpen in wat er fout is
gegaan en om van onze fouten te leren.

(Blijven) Bouwen aan een toekomstbestendig ziekenhuis
Naast het bouwen aan de organisatie hebben we in 2018 ook fysiek gebouwd aan ons
ziekenhuis. Ons ziekenhuis stamt uit 2000 en vraagt op onderdelen om vernieuwing of een
upgrade. Zodat we weer voldoen aan de eisen van nu en de nieuwste technologieën. Dit
geeft ons gelijk de kans om de inrichting zo aan te passen dat onze patiënten zich er nog
prettiger voelen. In 2018 hebben we een aantal poli’s helemaal vernieuwd. De grootste
verbouwing is die van het OK-complex. We blijven in bedrijf tijdens de verbouwing. We
zorgen dat de patiënt hier zo min mogelijk hinder van ondervindt. In 2018 is ook de entree
van ons ziekenhuis aangepakt. Met een nieuwe ontvangstbalie kunnen wij onze patiënten
beter op weg helpen. Voor de komende jaren is een meerjaren huisvestingsplan vastgesteld,
waarvoor we in 2019 externe financiering aantrekken.
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veel beter, dan de ‘moeilijke’
woorden van de dokter.
Het robotje is zo’n 40
centimeter groot, uitgerust
met echte handjes,een
bijna menselijke stem en is
super aaibaar. De interactie
tussen Ziggy en de kinderen
is bijzonder om te zien. Het
NOS Jeugdjournaal vond
dat ook.

Ook op technologisch gebied bouwen we verder aan het ziekenhuis. Komende jaren stijgt
de zorgvraag en verwachten we dat deze zorgvraag steeds complexer wordt. Wij denken dat
innovatie de sleutel is om de zorg kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk te houden. Nu al
ondersteunen we de processen steeds meer door informatie- en communicatietechnologie.
We hanteren hierbij als uitgangspunt dat de inrichting van het zorgproces zoveel mogelijk
toegevoegde waarde oplevert voor de patiënt. Digitalisering is geen doel op zich, maar moet
altijd ondersteunend zijn. We stimuleren eigen regie en zelfmanagement van de patiënt.
ZGV is voorloper op het gebied van ontwikkeling van eZorgpaden, robotica (humanoïde
robot) en data analytics. ZGV wil deze positie behouden en wil kennis en kunde op dit
gebied delen
Het nieuwe patiëntenportaal van ZGV – MijnZGV - is in april 2018 live gegaan na twee jaar
van intensieve voorbereidingen. In die twee jaar hebben we onder meer een nieuwe
ziekenhuis website uitgerold, geïntegreerd met het patiëntenportaal. Via het nieuwe
portaal kunnen patiënten hun medische gegevens en hun afspraken inzien. Maandelijks
bekijken inmiddels zo’n 2000 patiënten digitaal hun uitslagen en dat aantal stijgt
maandelijks met 1%.
Het ministerie van VWS heeft in 2017 een subsidie regeling opgesteld onder de naam VIPP.
VIPP is het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling voor Patiënt en Professional. Dit
programma richt zich op het ontsluiten van gestandaardiseerde medische gegevens aan
de patiënt. Het programma richt zich ook op verbeteringen in de medicatieketen. Onder
meer door volledige digitalisering, Vanuit ZGV doen wij uiteraard enthousiast mee met het
VIPP programma omdat het precies past bij onze visie op het leveren van hoogwaardige
zorg en de eigen regie van de patiënt. Bovendien biedt het ons de mogelijkheid om zowel
intern maar ook extern de medicatieketen drastisch te verbeteren. Voor 2018 stonden twee
deelprojecten van VIPP op de agenda en voor beiden hebben we de doelstellingen gehaald.
Met de bijbehorende subsidiegelden kunnen we een groot deel van de bijbehorende kosten
compenseren. Belangrijker is echter dat we hiermee onze dienstverlening aan onze
patiënten hebben kunnen verbeteren en hen weer iets meer in staat kunnen stellen om
regie te nemen over hun zorgproces. In 2019 gaan we aan de slag voor de andere twee
deelprojecten VIPP en proberen we ons patiëntenportaal met nieuwe functionaliteiten nog
aantrekkelijker te maken zodat 25% van onze actuele patiënten er gebruik van maakt.
Voor voorschrijvers van medicatie hebben we de mogelijkheid gerealiseerd om 1e lijns
medicatiegegevens te kunnen inzien. Dit is een belangrijke stap in het verbeteren van
medicatieveiligheid.
Met de toenemende informatiestromen
is er ook toenemende aandacht voor de
hiermee samenhangende risico’s. Informatiebeveiliging en privacy stonden in
2018 hoog op de agenda. Het ziekenhuis
wil eind 2019 aantoonbaar voldoen aan
de eisen vanuit de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) en streeft
voor 2020 naar NEN7510-certificering.
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Een innovatief
voorbeeld van

Netwerkziekenhuis met voeding en bewegen
als bouwstenen van zorg

ZGV werkt sinds 2018 samen met het UMCU voor de zorg van
patiënten die langdurige beademing nodig hebben. Soms moeten patiënten continu worden beademd. Dit zijn vaak mensen
met ALS (spierziekte), COPD (longziekte), ernstig overgewicht
of slaapapneu. Deze mensen moeten dan worden ingesteld op
een beademingsapparaat dat ze thuis kunnen gebruiken. Op
de intensive care (IC) van ons ziekenhuis worden zij, tijdens een
ziekenhuisopname van enkele dagen, ingesteld op deze langdurige thuisbeademing. De IC van Ziekenhuis Gelderse Vallei
werkt hiervoor nauw samen met het Centrum voor Thuisbeademing (CTB) van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.
De samenwerking verkort de wachtlijst voor het instellen op
thuisbeademing en patiënten kunnen snel terecht.

1,5 lijnszorg: verdachte
huidafwijkingen
Dermatoloog Peter Arnold nam
het initiatief om samen met de
huisarts in diens eigen praktijk
vooraf geselecteerde patiënten
met de verdenking op een (pre)
maligniteit te zien. Doel was
het voortaan voorkomen van
onnodige verwijzingen naar het
ziekenhuis en de kwaliteit van
de wel verwezen patiënten te
verbeteren. Door de oprichting
van de Regionale zorgagenda
en alternatieve bekostiging
door Menzis kon een pilot
worden gestart in drie huisartspraktijken in Renkum en
Heelsum. De evaluatie medio
2018 was dermate positief dat
Menzis besloot om de uitrol
van deze vorm van 1,5 lijnszorg
over de volledige regio van ZGV
mogelijk te maken. Gedurende
vier maanden komt dan één
van de dermatologen van de
vakgroep dermatologie van
ZGV één keer per twee weken
een dagdeel meelopen in één
of enkele bij elkaar gelegen
huisartspraktijken. Hier worden
dan samen met de huisarts
patiënten met een verdenking
op een (pre)maligniteit gezien.
Leidraad hierbij is het juist leren
toepassen van de beslisbomen
in de NHG Standaard Verdachte
huidafwijkingen.

Ziekenhuis Gelderse Vallei is een veilig ziekenhuis dat op basis van actuele kennis,
hoogwaardige, goed georganiseerde mensgerichte zorg levert. Breed toegankelijke
basiszorg voor de regio en bovenregionale zorg op specifieke expertise. Samen met
de patiënt en het netwerk werkt ZGV aan een optimale gezondheidswinst door preventie en behandeling, met aandacht voor kwaliteit van leven. Bij deze missie hoort
het motto: Gedreven door kennis. Gericht op gezondheid.

Tekenen intentieverklaring

buurtziekenhuis Barneveld

ZGV als netwerkziekenhuis
ZGV voelt zich maatschappelijk verantwoordelijk om de zorg in de regio goed te
organiseren. We zetten in op optimale gezondheidswinst door de juiste zorg op het juiste
moment op de juiste plaats door de juiste zorgverlener aan te bieden. We bieden als
ziekenhuis zelf niet alle zorg aan. We zorgen er wel voor dat we de zorgvraag van de patiënt
en verwijzer aan Ziekenhuis Gelderse Vallei goed beantwoorden. Hiervoor werkte ZGV ook
in 2018 nauw samen met andere (regionale) zorgaanbieders in verschillende netwerken, zoals A.R.T.Z., het UMCU, het Verloskundig Samenwerkings Verband, huisartsen, ouderenzorg,
bestuurlijke netwerken en kennisnetwerken. Daarnaast werkt ZGV in het kader van
bevorderen van gezondheid en preventie nauw samen met partners, zoals Menzis, Zilveren
Kruis, Wageningen University & Research en financiers, zoals ABN Amro en Rabobank.

We ondersteunen de huisartsen op diverse manieren bij hun diagnostiek. Onder meer door
het bieden van bloedafnamefaciliteiten in de regio en laboratoriumtesten in de huisartsenpraktijken. Daarnaast is in 2018 in Kernhem en Renkum een pilot gestart met echografie
door de radioloog in de huisartsenpraktijk (1,5 lijnszorg).
In 2018 heeft ZGV een intentieverklaring getekend met de Barneveldse huisartsen,
Norschoten en Klimmendaal om het huidige spreekuurcentrum Barneveld door te laten
groeien naar een Transmuraal Gezondheidscentrum Barneveld (‘buurtziekenhuis’). Met als
doel om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg voor de inwoners van Barneveld te
optimaliseren en te waarborgen voor de toekomst.

Regionaal preventieakkoord

Sinds juli 2018 zijn Ziekenhuis Gelderse Vallei, Alliantie Voeding in de Zorg, Menzis, Regio
Food Valley (waarin acht gemeenten samenwerken in de regio), de Christelijke Hogeschool
Ede, Huisartsen Gelderse Vallei en Rabobank gezamenlijk in gesprek over een regionale
aanpak ‘Diagnose, Voeding en Gezondheid’. Dit heeft in december 2018 geleid tot ondertekening van een eerste regionaal preventieakkoord in navolging op het landelijke
preventieakkoord. Er zijn in Nederland geen vergelijkbare ziekenhuizen die zich in dezelfde
samenhang en intensiteit op dit aandachtsgebied richten. Om die reden kiezen we er voor
om ons als ZGV nog meer als kennispartner te profileren. We willen onze maatschappelijke
rol verder uitbouwen. Menzis heeft een gezonde leefstijl eveneens hoog op de agenda staan,
waaronder het loyaliteitsprogramma ‘SamenGezond’. Menzis ziet in Ziekenhuis Gelderse
Vallei een belangrijke samenwerkingspartner bij de invulling hiervan. Vanuit deze gedachte
werken we in 2019 aan een meerjarencontract met Menzis voor 2020 - 2024, om deze
ambitie samen met onze ketenpartners waar te maken.

De juiste zorg op de juiste plek

In oktober 2017 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Menzis, ZGV en de
Coöperatie Huisartsen Gelderse Vallei, waarmee de partijen zich inzetten voor een samenhangend en passend regionaal zorgaanbod met de patiënt in de regierol.
Dit heeft geleid tot de regionale zorgagenda ‘Samen Beter’ voor 2018.
Hierin zijn vier hoofdthema’s voor vernieuwende samenwerkingsprojecten vastgesteld:
ouderenzorg, bewegen, hart en vaten en 1,5 lijnszorg. Met als doel dat we de zorg rondom en
waar mogelijk, dichtbij de patiënt, organiseren. Naast de positieve effecten voor de patiënt
levert de nauwe samenwerking en afspraken over de juiste zorg op de juiste plek ook op, dat
kosten voor zorg in de regio van ZGV gemiddeld lager kunnen blijven dan landelijk.

Ziekenhuis Gelderse Vallei maakt ook deel uit van de Alliantie Regionale Top Zorg (A.R.T.Z).
In het A.R.T.Z. Oncologisch centrum wordt de oncologische zorg van Rijnstate, Slingeland
Ziekenhuis en Ziekenhuis Gelderse Vallei bij elkaar gebracht. In de samenwerking delen
gespecialiseerde teams per kankersoort hun kennis en ervaring met elkaar, met als doel de
oncologische zorg in Gelderland verder te verbeteren.

Ketensamenwerking

ZGV heeft in 2018 intensieve gesprekken gevoerd met belangrijke ketenpartners. Dit heeft
geleid tot een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Pro Persona voor het verbeteren
van zorg aan ziekenhuispatiënten met een psychiatrische aandoening. En het heeft geleid
tot een intentieverklaring met Opella om de afstemming in de keten verder te verbeteren,
en samen op te trekken als het gaat om bijvoorbeeld opleiding en personele inzet.

Informatie(bijeenkomsten) in de regio
De 90 bezoekers waren
enthousiast: ‘Heel positief
dat jullie dit soort bijeenkomsten organiseren.
Ga vooral door met het
geven van informatie
op deze laagdrempelige
manier. Fijn dat de specialisten nu eens naar ons
toekomen’.

We vinden het belangrijk onze patiënten en inwoners van de regio goed te informeren
over onze zorg, gezondheid en preventie.
Al sinds jaar en dag organiseren we informatiebijeenkomsten voor patiënten bij ons in
het ziekenhuis. In 2018 zijn specialisten de regio in gegaan. In juli, september en oktober
spraken diverse specialisten, waaronder een MDL-arts en chirurg, op onze spreekuurcentra
in Veenendaal en Barneveld tijdens de informatiebijeenkomst over het bevolkingsonderzoek
darmkanker. De bezoekers kregen uitleg over het ontstaan van darmkanker, sneldiagnostiek
en behandeling en een verpleegkundig specialist gaf uitleg over het zorgpad darmkanker.
De aanwezige fysiotherapeut hield een pleidooi over het belang van bewegen. Om gezond
te blijven, maar ook over het belang om gezond een operatie in te gaan.
Vanwege het succes zijn er plannen om in 2019 voor meerdere aandoeningen informatiebijeenkomsten in de regio te houden.
Daarnaast hebben we tien thematische patiënten pagina’s gepubliceerd in de huis aan huis
bladen in de regio.

Dermatoloog Peter Arnold
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Het ziekenhuis van voeding, sport en bewegen

Topsport en sport

De ambitie van Ziekenhuis Gelderse Vallei is om herkend en erkend te worden als het beste
topsport- en sportziekenhuis van Nederland. TeamNL, onderdeel van NOC*NSF, ondersteunt
deze ambitie met de erkenning van de vakgroepen topsportgeneeskunde, longgeneeskunde en het Radiologisch Centrum Topsport (RCT) als High Performance Partner van TeamNL.
Topsportgeneeskunde maakt sinds 2011 deel uit van de medische staf van CTO Papendal
(Centrum voor Topsport en Onderwijs). In Nederland is ZGV het enige ziekenhuis met een
vakgroep topsportgeneeskunde die zich bezighoudt met topsporters en talenten, zowel
nationaal als internationaal en waarin de sportarts zich ook nadrukkelijk richt op de breedte
sporter uit de regio. In 2018 hebben we onze ambitie rond Sport en Topsportgeneeskunde
verder uitgebouwd in een business plan. We willen onze initiatieven binnen ZGV bundelen
in een High Performance Medical Centre. In maart 2019 is dit sportcentrum gelanceerd
onder de naam Sports Valley. Sports Valley biedt sportmedische diagnostiek, begeleiding en
behandeling op maat aan olympiërs, paralympiërs, nationale en internationale topsporters,
sporters en beginnende sporters, waarbij we ook investeren in wetenschappelijk onderzoek.
In Sports Valley werken topsportartsen, sportartsen, sportorthopeden en sportradiologen
samen. Bijzonder is de samenwerking in de breedte met andere specialisten uit ons huis.
Waar nodig betrekt het team van Sports Valley andere specialisten binnen ZGV zoals longgeneeskunde of cardiologie.

ZGV als expertisecentrum

We hebben de ambitie om mensen gezondheidswinst te bieden voor hun verdere leven. Dat
doen we door het leveren van traditioneel goede medische zorg en behandeling, door onderzoek en innovaties. Maar ook door het aanreiken van handvatten waarmee de patiënt en
zijn familie zelf kan werken aan een gezonde leefstijl. Daarmee reiken we de patiënt mogelijk-heden aan om meer zelf te kunnen doen aan de eigen gezondheid. Voeding en bewegen
zijn hierin voor ons steeds belangrijke bouwstenen. Door voeding en bewegen onderdeel te
maken van de begeleiding van de patiënt, worden behandelingen effectiever, herstelt de patiënt sneller en voelt hij zich beter. We streven er naar om onze visie op voeding en bewegen
onderdeel te laten uitmaken van de leefstijl van de patiënt. In samenwerking met regionale,
landelijke en internationale (wetenschappelijke) partners groeit ZGV toe naar een ‘expertisecentrum’ op het gebied van voeding en bewegen in de zorg.
Vanuit het onderscheidend vermogen heeft ZGV gekozen voor de volgende speerpunten
met een nationale en internationale functie: Topsport en sport, DarmLeverCentrum en
reuk- en smaakcentrum. Aanvullend heeft ZGV landelijke uitstraling met deskundige zorg
op: Slaapzorg, Duizeligheid en IC thuisbeademing.

DarmLeverCentrum

Wij hebben onderzoek gedaan
naar de rol van voeding en
bewegen binnen zorgpaden.
Dat levert concrete voeding- en
beweeginterventies op voor
de patiënten. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot de aanschaf
van fietslabyrinten voor ouderengeneeskunde en dialyse en
de start met receptenkaarten
voor oncologische patiënten.

‘In het kennis- en
expertisecentrum
DarmLeverzorg van
Ziekenhuis Gelderse
Vallei bundelen we
onze kennis over
voeding en bewegen
samen met de zorg

NutriProfiel, voedingsadvies op basis van een vitaminecheck, is beschikbaar
voor steeds meer patiënten van huisartsen en specialisten. Het Ministerie
van Defensie biedt als werkgever NutriProfiel als gezondheidstool aan voor
haar medewerkers. Dit groeit naar verwachting verder in 2019. We blijven
verder onderzoek naar bredere toepassing van NutriProfiel, bijvoorbeeld bij
mensen met obesitas en sporters.
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rond darmkanker’

Op het gebied van de lever- en lage darmchirurgie beschikken we over innovatieve
chirurgische expertise. In het kennis- en expertisecentrum DarmLeverzorg van Ziekenhuis
Gelderse Vallei bundelen we onze kennis over voeding en bewegen samen met de zorg rond
darmkanker. We hebben hierin preventieve, curatieve en palliatieve zorg opgenomen. Ons
centrum is beschikbaar voor de 0-de, 1e 2e en 3e lijn voor specifieke kennis over behandeling
van DarmLeverzorg als voor de behandeling. In 2018 hebben we verder gebouwd aan onze
ambitie om als DarmLeverCentrum te worden herkend als regionaal en landelijk
expertisecentrum.

Reuk- en smaakcentrum

Het reuk- en smaakcentrum is het expertisecentrum in Nederland op het gebied van reuken smaakstoornissen. Als ZGV investeren we veel in samenwerking met andere partners. Dit
reuk- en smaakcentrum is het resultaat van samenwerking tussen Wageningen University
en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Over reuk- en smaakstoornissen is relatief weinig bekend.
Om betere behandelingen te kunnen bieden, is wetenschappelijk onderzoek nodig. In ons
centrum combineren we zorg en onderzoek met elkaar. We maken gebruik van de nieuwste
technologieën om stoornissen aan de zintuigen te onderzoeken en bieden patiënten een
uitgebreid onderzoek naar hun reuk- of smaakstoornis.

Wetenschappelijk onderzoek

We willen de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, met name op het gebied van voeding, sport, bewegen en slaap, integreren in de zorg voor onze patiënten.
Om het wetenschappelijk onderzoek te stimuleren hebben we als raad van bestuur voor
twee jaar extra geld vrijgemaakt en een extra subsidie beschikbaar gesteld. Hierdoor is
gedurende twee jaar een bedrag van €50.000,- beschikbaar per onderzoek. We honoreren
maximaal twee aanvragen per jaar. Doel van deze tijdelijke subsidie is om een impuls en
stimulans te geven aan innovatief wetenschappelijk onderzoek in ZGV. Hierbij hebben we
speciale aandacht voor onderzoek op het gebied van voeding, bewegen en (top)sport. De
resultaten van de onderzoeken moeten praktisch toepasbaar zijn in de zorg voor onze
patiënten. De subsidie wijzen we toe op basis van goed omschreven onderzoeksvoorstellen
die voldoen aan de gestelde voorwaarden.
Binnen ZGV doen we relatief veel (toegepast) onderzoek. In 2018 zijn 63 nieuwe onderzoeken ingediend bij de lokale toetsingscommissie van het ziekenhuis, waarvan 24 WMOplichtige onderzoeken en 37 niet WMO-plichtige onderzoeken. Hieronder vielen 22 zelf
geïnitieerde onderzoeken.
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Fysiologisch gezien zijn
er veel overeenkomsten
tussen voorbereiding
op en het herstel van
een sportprestatie en
een operatieve ingreep.
De kennis en ontwikkelde concepten dragen
bij aan vroegtijdige
signalering en nieuwe
screening tools zowel in
het kader van (top)sport,
breedtesport als
revalidatie na ziekte.

In 2018 is de samenwerking tussen ons ziekenhuis en de Wageningen University & Research
in het Sportinnovator Centrum Nutritional Status & Health verder uitgebouwd. Naast
bewegen en voeding, heeft ook slaap een plaats gekregen. Het centrum doet onderzoek
naar voedingsstatus, slaaphygiëne en belastbaarheid van sporters. De kennis wordt vertaald
naar innovatieve, gevalideerde concepten die support geven in trainings- en wedstrijdschema’s van (top)sporters. De expertise zetten we daarnaast ook in voor een optimaal
herstel van onze patiënten. Ons Klinisch Chemisch Lab en ons Radiologisch Centrum
Topsport spelen hierin een belangrijke rol.

Zorgvernieuwing
We blijven investeren in betere zorg. We zijn trots op het resultaat dat dit oplevert
voor onze patiënten. We lichten een paar mooie ontwikkelingen toe.

Advance Care Planning (ACP)

ACP

ACP, ofwel vroegtijdige
zorgplanning, is een proces dat mensen in staat
stelt om behandeldoelen voor gezondheid
en behandelwensen
te formuleren voor
toekomstige medische
behandelingen en zorg,
maar ook individuele
wensen te bespreken
met familie en zorgverleners. Hiermee kunnen
we gepaste zorg bieden
aan kwetsbare patiënten door de patiënt de
regie te laten voeren
over de laatste levensfase. Dit moet standaard
onderdeel worden van
onze mensgerichte zorg.
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follow up van ontslagen IC patiënten op de klinische afdelingen. Ze doen ook tracheostoma
zorg en zorgen voor advies en ondersteuning van afdelingsverpleegkundigen. Eind 2018 is
het SIT begonnen met debriefing van iedere SIT consult met betrokken artsen en verpleegkundigen, met als doel continu te leren en verbeteren.

De wetenschappelijke samenwerking met Wageningen University & Research is bekrachtigd
door het bijzonder hoogleraarschap van één van de MDL-artsen van ZGV en zichtbare
(internationale) research op het gebied van voeding. We hebben een toenemend aantal
promovendi in huis. In 2018 begeleidden wij negen promovendi op de afdelingen kindergeneeskunde, MDL, IC, geriatrie, KNO en ziekenhuisbreed. Zo is onze verplegingswetenschapper Gooske Douw in 2018 gepromoveerd op ‘het niet pluis-gevoel’. Op 7 mei 2019 is
Laila van der Heijden onder begeleiding van de vakgroep kindergeneeskunde aan de
Wageningen Universiteit gepromoveerd op obesitas bij kinderen. Daarnaast is Marloes
Veltcamp onder begeleiding van een darmchirurg op 13 mei 2019 gepromoveerd op een
innovatieve chirurgische methode bij darmkanker. De resultaten van onderzoek vanuit
onze IC hebben aanleiding gegeven om de internationale richtlijnen voor voeding van
IC-patiënten te vernieuwen.

In de afgelopen jaren hebben wij in samenwerking met het UMC Utrecht een unieke
gespreksinterventie ontworpen, die we nu ziekenhuisbreed implementeren. In 2018 deden
we een pilot op de poli longgeneeskunde en geriatrie. 20 kwetsbare patiënten met ernstige
COPD of oncologische ziekten dan wel patiënten met beginnende dementie zoals
Alzheimer nodigden we uit voor een gesprek op de ACP poli. In dit gesprek namen we de tijd
om te spreken over specifieke behandelwensen van deze patiënten in de laatste fase van
hun leven. Het gesprek werd gevoerd door verpleegkundig consulenten en een medisch specialist. Bij 95% van de patiënten heeft dit geleid
tot een aanpassing van de behandelwensen en kon een aangepaste behandelcode worden
afgesproken samen met de patiënt. Dit bleek een succesvolle interventie die zowel door de
patiënten als zorgverleners als zeer positief is gewaardeerd. Vanaf maart 2019 implementeren we de gespreksinterventie op vijf poliklinieken te weten: geriatrie, longgeneeskunde,
cardiologie, oncologie, nefrologie. Voor financiering van dit nieuwe zorgpad in 2019/2020
heeft zorgverzekeraar Menzis transformatiegelden toegezegd.

Spoedinterventiesysteem ZGV

Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een goed
functionerend spoedinterventie systeem
(Spoed Interventie Team - SIT). Het SIT
bestaat uit een arts assistent van de IC,
een IC-verpleegkundige en zo nodig een
intensivist. De belangrijkste doelen van het
SIT zijn vroege herkenning en behandeling
van de vitaal bedreigde patiënt.
Zodat we hiermee het aantal heropnames
op de IC verminderen en kennis en kunde
op de klinische afdelingen vergroten door
middel van scholing. Verder verzorgt de
Consultatief IC Verpleegkundige (CIV) de

Jaarverslag Ziekenhuis Gelderse Vallei 2018

Spoed Interventie Team (SIT)

Sneldiagnostiek bij darmkanker

Ziekenhuis Gelderse Vallei staat bekend om de snelle behandeling van patiënten met
darmkanker. Toch moesten patiënten tot voor kort tot 10 dagen wachten op uitslagen, zoals
in bijna alle ziekenhuizen. In 2018 hebben we de ééndagsdiagnostiek ingesteld: op één dag
krijgt de patiënt alle benodigde onderzoeken met daarna de uitslagen en het behandelplan
van de chirurg.

Sneldiagnostiek darmkanker

Sneldiagnostiek
bij darmkanker
Patiënten zijn blij dat ze
niet zo lang in onzekerheid hoeven te zitten.
Het Edese ziekenhuis is
onder niet-academische
ziekenhuizen uniek in
deze aanpak. Hanneke
Kleijwegt, verpleegkundig specialist in het
DarmLeverCentrum van
Ziekenhuis Gelderse
Vallei, vertelt: ‘Het voor
elkaar krijgen van de
sneldiagnostiek was
best lastig. Je moet niet
alleen zorgen dat veel
verschillende zorgverleners op dezelfde
dag hun onderzoeken
kunnen doen, maar ook
dat zij de uitslagen die
dag met elkaar kunnen bespreken en het
behandelplan kunnen
opstellen. Maar dit is
ons gelukt.´

Iedere maandagochtend is er plek voor nieuwe patiënten gereserveerd. De patiënt krijgt een
CT-scan, MRI-scan en een screening door de fysiotherapeut. De fysiotherapeut bekijkt de
conditie van de patiënt en geeft eventueel beweegadviezen. Tussen de middag overleggen
de MDL( maag-, darm-, lever)-arts, chirurg, radioloog, radiotherapeut, oncoloog, patholoog
en verpleegkundig specialist met elkaar. Zij bespreken de uitslagen en stellen een advies op
voor de behandeling. ’s Middags heeft de patiënt een afspraak met de chirurg en bespreken
zij samen de uitslagen en de behandeling. Vervolgens heeft de patiënt een gesprek met de
anesthesist en de verpleegkundige.

Slaapcentrum

De impact van slaap op ons leven is groot. Beter slapen verbetert het functioneren overdag
en draagt bij aan de behandeling en genezing van ziekten. Het specialisme slaapgeneeskunde is volop in ontwikkeling en de interesse voor slaapgeneeskunde stijgt.
Slapeloosheid (die langer dan drie maanden aanhoudt) is een veelvoorkomende klacht bij
patiënten met een medische aandoening. De slapeloosheid (insomnie) heeft negatieve
gevolgen voor de lichamelijke en mentale gezondheid. Neuroloog Myrthe Boss, klinisch
psycholoog Nynke Rauwerda en gezondheidszorgpsycholoog Irene Pot startten in 2018
met een spreekuur voor patiënten met slaapproblemen en een (langdurige) medische
aandoening. Zoals oncologiepatiënten, patiënten met diabetes, migraine, COPD en OSAS.
De huisartsen Clinic in november 2018 stond in het teken van slaapzorg. In december 2018
namen we afscheid van neuroloog Marcel Smits met een symposium over slaap. Speciale
gast was André Kuipers. We zijn trots dat we er in 2018 drie nieuwe somnologen bij hebben
gekregen (twee neurologen en een neuropsycholoog) en een KNF- laborant met de Europese
slaap-kwalificatie voor KNF-laboranten/technici.

Nynke Rauwerda, André Kuipers, Marcel Smits en Myrthe Boss
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Kwaliteit & Veiligheid
Kwaliteitsindicatoren
We streven naar continue verbetering van onze zorg. Inzicht in eigen resultaten is daarvoor
onmisbaar. De kwaliteitsgegevens van de transparantiekalender en de IGJkwaliteitsindicatoren over het verslagjaar 2017 zijn in het voorjaar van 2018 aangeleverd (via
OmniQ van Dutch Hospital Data) bij het Zorginstituut Nederland. Vanaf half 2018 zijn deze
openbaar beschikbaar via www.ziekenhuizentransparant.nl en via een link op de site van
het ziekenhuis (www.geldersevallei.nl).

Toegangstijden
Ziekenhuis Gelderse Vallei stuurt op de toegangstijden en presenteert deze op de website
per specialisme, locatie en algemene of specifieke zorg. Voor de meeste zorg kunnen
patiënten binnen de Treeknorm terecht en voor spoedzorg is dit altijd mogelijk. Een aantal
specialismen heeft echter voor een deel van de zorg toegangstijden die buiten de Treeknorm
vallen, zoals kindergeneeskunde en gynaecologie. Dit komt door de enorme patiëntenstromen. Relatief heeft ZGV goede toegangstijden. We constateren wel dat de zorgvraag
groeit, maar dat onze bekostiging veelal een plafond kent. Hierdoor komen we in een
spagaat terecht. Zorg leveren die niet wordt vergoed of accepteren van langere toegangstijden.

‘We streven naar
continue verbetering
van onze zorg’

Klachten en geschillen

‘We zetten in op
continu leren en
ontwikkelen. In dat
kader sturen we
nadrukkelijk op de
follow-up van
klachten’

Conform de klachtenprocedure van het ziekenhuis kunnen patiënten terecht bij één van de
klachtenfunctionarissen en/of de klachtencommissie. In 2018 hebben de klachtenfunctionarissen contact opgenomen met alle klagers die een klacht kenbaar maakten. Ze
hebben hen geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden van klachtenafhandeling.
Vervolgens kon de klager kiezen voor een wijze van klachtenafhandeling die het beste paste
bij het doel dat hij/zij wilde bereiken. De klachtenfunctionarissen hebben een neutrale
bemiddelende rol.
In de loop van 2018 zijn de klachtenfunctionarissen ondergebracht bij de afdeling kwaliteit,
veiligheid en zorginnovatie. We zetten in op continu leren en ontwikkelen. In dat kader
sturen we nadrukkelijk op de follow-up van klachten. Klachten zijn inmiddels ook
opgenomen in het dashboard van de themaduo’s. Zodat zij direct met betrokken
medische specialisten en andere zorgprofessionals het gesprek aan kunnen gaan over
verbetermaatregelen naar aanleiding van klachten. Dit kan gaan om procesverbetering naar
aanleiding van klachten, maar ook om het verbeteren van communicatie of bejegening.
In 2018 hebben we (544) klachten ontvangen, ten opzichte van 617 klachten in 2017.
Acht klagers hebben zich gemeld bij de klachtencommissie. Van de 17 door de
klachtencommissie behandelde klachtonderdelen zijn er vijf gegrond verklaard.
De klachtencommissie heeft naar aanleiding van de klachten 11 aanbevelingen gedaan
aan de RvB in 2018.

Sturen op kwaliteit
In 2018 heeft de afdeling kwaliteit 24 van onze eigen medewerkers en specialisten opgeleid
tot auditoren. Via de tracer methodiek toetsen zij de kwaliteit binnen de organisatie. Zij
doen dit door het patiënt proces te volgen en te kijken waar het goed gaat en wat beter kan.
We gebruiken incidenten en calamiteiten om van te leren. Vanaf 2018 betrekken we
patiënten en hun naasten bij onderzoek van calamiteiten. Wij hechten hier als ziekenhuis
grote waarde aan. Door de betrokkenheid van patiënten krijgen wij een beter beeld van de
onderwerpen en context vanuit perspectief van de patiënt. En daarmee krijgen we ook beter
zicht op hoe we deze nog verder kunnen verbeteren. We betrachten openheid in het melden
van incidenten richting de IGJ, zoals bijvoorbeeld de hepatitis B casus.
Onze werkwijze waarin we continu leren en verbeteren, heeft er toe geleid dat de IGJ
concludeert dat we voldoen aan de IGJ normen op belangrijke dossiers. Het gaat hier om
dossiers die bijdragen aan kwaliteit en veiligheid, zoals het convenant medische
technologie, antistolling, kritieke bevinding en radiologie en hoog risico medicatie.
Stuurinformatie voor een groot aantal kwaliteitsindicatoren hebben we in de vorm van een
dashboard beschikbaar gemaakt. Deze informatie is steeds beschikbaar en is niet
afhankelijk van meetmomenten. Hiermee bewaken en toetsen we de kwaliteit en
uniformiteit van onze zorg. De informatie is nu voor het gehele management in te zien en te
gebruiken.
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Maatschappelijk bewust ondernemen

Werkgeverschap en arbeidsmarkt

Duurzame energie

We kunnen geen goede zorg leveren zonder goed personeel. We investeren in fitte
vakbekwame medewerkers, die met trots en plezier in het ziekenhuis werken.

Ziekenhuis Gelderse Vallei ambieert om op een duurzame manier het energieverbruik te
dekken. In 2018 hebben we met elkaar nagedacht over een Masterplan Duurzame Energie
2028. Een interne Denktank energie heeft zich de vraag gesteld: ‘Wat is er nodig om ook in
2028 ons ziekenhuis van betrouwbare en duurzame energie te voorzien?’ Veel opties zijn
onderzocht, waaronder de plaatsing van zonnepanelen op de parkeergarage. Uit de
onderzoeksresultaten bleek dat daarvoor een dak op de huidige parkeergarage gebouwd
moet worden. Dat bleek vooralsnog niet haalbaar.

Hiertoe sturen we op het strategisch omgaan met ons personeel. Door vooruit te
denken en te investeren in opleiden, ontwikkelen en werven. We investeren in
integraal capaciteitsmanagement om onder meer de werkdruk te verlagen.
We zorgen voor een aantrekkelijke werkomgeving, door meer professionele
regelruimte te creëren en faciliteiten te bieden op het gebied van duurzame
inzetbaarheid.

Wat doen wij al?

In ons ziekenhuis gebeurt er al veel op het gebied van duurzaamheid,
onder andere:
sinds eind 2018 kopen wij 100% groene energie in
we hebben warmte en koude opslag (WKO); dit zijn bronnen voor
opslag van water. Deze gebruiken wij om de temperatuur in ons
ziekenhuis te reguleren. Wanneer wij dit elektrisch zouden doen,
levert dit
1:5 KW op. Met water is dat 1:30 KW
we hebben een vegetatiedak; dit zorgt voor verkoeling in de zomer
en is een buffer is voor water
wij gebruiken duurzame materialen, zoals: HR+++ glas (dit glas
heeft een hogere isolatiewaarde dan dubbelglas), hoogwaardige
isolatie gevels, etc.
sinds kort hebben wij eco-vlaggen. De nieuwe ZGV-vlaggen zijn van
gerecycled materiaal
we verminderen het gebruik van papier, met als stip op de horizon
papierloos werken
Daarnaast onderzoekt de afdeling vastgoed en techniek de mogelijkheden rondom CO2-vermindering en alternatieven voor gasgebruik.
We kijken naar slimmere installaties zodat ons energieverbruik vermindert en naar andere mogelijkheden voor duurzame energie, zoals
duurzame stroomvoorziening en faciliteiten voor elektrische auto’s.

‘We hebben een
vegetatiedak; dit
zorgt voor verkoeling
in de zomer en is een
buffer voor water’
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Duurzame inkoop
We vragen niet alleen van onszelf om na te denken over hoe we duurzamer kunnen zijn. We
vragen dit ook van onze leveranciers. Om meerdere redenen zijn we voorstander van het
betrekken van regionale leveranciers bij de inkoop van onze goederen. Sinds begin maart
2018 werken we samen met Boerenhart, leverancier van ambachtelijke streekproducten. We
nemen vlees en eieren af van de boeren uit de regio Gelderse Vallei.
We zijn kritisch naar onze inkoopvoorwaarden. We stellen eisen aan leveranciers om
maatregelen te treffen om het milieu zo min mogelijk te belasten. Het voorkomen van
zoveel mogelijk verpakkingen en het reduceren van beperkt afbreekbare plastics, zijn daar
voorbeelden van. Het belangrijkste is dat we in dialoog gaan met bestaande leveranciers en
de trends in de markt monitoren.
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Beroepsopleidingen
Ziekenhuis Gelderse Vallei ziet opleiden als een belangrijke structurele taak. Niet alleen voor
de eigen vervangingsbehoefte, maar ook voor die van de regio. We hebben dan ook
geïnvesteerd in regionale afstemming over de opleidingscapaciteit. Bijvoorbeeld over de
opleiding tot kinderverpleegkundige in verband met het nieuwe Maxima kinderoncologisch
centrum. In 2018 zijn versneld extra leerlingen en stagiaires opgeleid, zowel voor de initiële
verpleegkundige beroepsopleiding als voor specialistische vervolgopleidingen. Dit heeft
helaas nog niet overal voor de gewenste extra instroom gezorgd. We blijven investeren in
het leerklimaat en vernieuwing van opleidingsmethodieken en het verder
professionaliseren van onze opleiders.

‘Er is veel aandacht
voor continue
professionele
ontwikkeling en
lifelong learning’

Het UMCU heeft voor alle coschappen de longitudinale stages geïntroduceerd. Hierbij
blijven coassistenten voor een langere periode bij ons in de kliniek om daar een stageblok te
doorlopen waarbij een aantal aanverwante specialismen zijn samengevoegd. Dit vraagt om
andere faciliteiten en begeleiding. Voor de arts assistenten in opleiding (aios) is het
individueel opleiden nu volledig in- en doorgevoerd. Dit betekent dat de aios in eigen tempo
verplichte opleidingsonderdelen doorlopen en daarnaast ook vaak kiezen voor een
profilering. Arts assistenten participeren actief in het interprofessioneel samenwerken
en leren (IPSEL) programma. Dit sluit nauw aan bij het opleiden van de arts van de
toekomst.

Opleiden en ontwikkeling
Met behulp van de subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KIPZ)
hebben we een strategisch opleidingsbeleid kunnen ontwikkelen en grotendeels ook al
kunnen uitvoeren. Hierdoor staat het strategisch opleiden stevig op de agenda van alle
gremia in ZGV en is er veel aandacht voor continue professionele ontwikkeling en lifelong
learning. Uitgangspunt hierbij is het principe dat het leren en ontwikkelen plaatsvindt ‘op de
werkplek en interprofessioneel tenzij’. Vanuit dit principe is in 2018 op een van de klinische
afdelingen een pilot gestart in samenwerking met het MUMC met ‘bed-side assessments’
van en door verpleegkundigen. Daarnaast hebben verschillende vakgroepen door middel
van ‘peer assessment’ elkaars vaardigheden getoetst.
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Duurzame inzetbaarheid medewerkers

In het kader van ons levensfase beleid hadden we afgelopen jaar specifiek aandacht voor de
groep 55+ medewerkers. Onder begeleiding van bedrijfsmaatschappelijk werk spraken zij in
groepssessies over werk en inzetbaarheid. Daarnaast startten we een expertgroep vrouwen
en de overgang.

We voelen urgentie voor een actief beleid op de duurzame inzetbaarheid. Medewerkers
ervaren werkdruk. Dit heeft te maken met allerlei factoren waaronder de herstructurering,
de arbeidsmarktkrapte en de griepgolf. In 2018 hebben we extra maatregelen uitgevoerd.
De belangrijkste is dat we hebben geïnvesteerd in meer medewerkers in het wit. Daarnaast
hebben we een mobiliteitsadviseur aangesteld en een medewerkersonderzoek gehouden.
De mobiliteitsadviseur helpt de interne mobiliteit te vergroten en zet daarbij ook in op
duurzame inzetbaarheid medewerkers. Uit het medewerkersonderzoek kwamen als punten
om trots op te zijn: collegialiteit, klantgerichtheid en ontwikkeling. Een belangrijk verbeterpunt dat werd genoemd, is de werkdruk, die men ervaart. Dit is geen uniek ZGV probleem.
Het is landelijk een issue. We werken aan dit thema vanuit verschillende invalshoeken.
Bijvoorbeeld met het project ‘ontregel de zorg’. Daarnaast besteden we ook toenemend
aandacht aan de fysieke belasting van medewerkers.
In 2018 hebben we ingezet op het terugbrengen van het ziekteverzuim. Er is een
verzuimcoach aangesteld om leidinggevenden extra te ondersteunen in hun verzuimbegeleiding. Dit heeft geleid tot concrete handvatten bij de leidinggevenden en meer
aandacht voor ziekteverzuim bij de medewerkers. De griepepidemie was in 2018 evenals in
2017 langdurig en hevig. Dit heeft geleid tot relatief hoge verzuimcijfers in het eerste kwartaal 2018. Het verzuim is in de loop van het jaar redelijk gestabiliseerd op ongeveer dezelfde
cijfers van 2017. Ten opzichte van de benchmark is dit bijzonder aangezien de verzuimcijfers
in de sector zijn gestegen. In de Vernet benchmark neemt ZGV voor 2018 een midden positie
in. Het verzuimcijfer over 2018 is 5,2%.

Naast specifieke aandacht voor de groep 55+ hebben we veel aandacht voor de jonge
startende professional binnen ZGV. Dit doen we op de werkvloer door extra coaching
en begeleiding. Maar ook via het zogenaamde programma Hap en Tap, waarin jong
professionals (verpleegkundigen en medisch specialisten) elkaar ontmoeten om van en
met elkaar leren.

Arbeidsmarkt

‘Ondanks krapte op
de arbeidsmarkt
hebben wij in 2018

Het project ontregel de zorg kent drie pijlers:

meer dan 50 extra

1

terug naar onze unieke patiënt

mensen in het wit

2

vertrouwen in vakmanschap

3

naar betekenisvolle registratie en administratie

Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt is in de zorg een urgentie ontstaan voor het
structureel vormgeven van strategische personeelsplanning, arbeidsmarktcommunicatie en werving. Binnen ZGV hebben we in al deze onderwerpen geïnvesteerd in
2018. We hebben een nieuwe website ‘werken bij ZGV’ ontwikkeld. Deze is in april 2019 live
gegaan. Maar naast deze website hebben we hard gewerkt aan de actualisering en
uitstraling van onze vacatures en de uitingen die we daarvoor gebruiken. In december 2018
hebben we een recruiter aangenomen om flink te investeren in de vernieuwing van onze
werving- en selectieinstrumenten. We willen mensen gerichter werven om te werken bij ons
ziekenhuis, maar we willen ze ook behouden. Met als uitgangspunt, ‘meten is weten’ toetsen we onze wervingsmethodieken en stellen zo nodig bij. We waren in 2018 al heel actief
op social media voor werving van nieuwe collega’s. In 2019 zetten we nog nadrukkelijker
in op tools, zoals social media. We hebben in 2018 een grote groep nieuwe collega’s mogen
verwelkomen, waarvan een meer dan 50 FTE in het wit.

aangenomen’

In 2018 zijn we met zes afdelingen van start gegaan om te ontregelen.
De volgende resultaten zijn geboekt:
slimmer werken: klinische parameters via wifi in EPD
schrappen: screening kwetsbare ouderen
slimmer werken en schrappen: opnemen van maaltijden en direct bestellen
via At Your Request
schrappen van allerlei afdelingsspecifieke lijstjes
optimaliseren van verrichtingenregistraties
Het bezig zijn met betekenisvolle zorg, meer tijd voor de patiënt en werkplezier geeft
veel energie op de werkvloer. Ook is er samenwerking geweest met de landelijke
beweging en hebben we best practices met elkaar gedeeld.
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dat families ook zien en ervaren dat we echt willen leren van incidenten.

Bestuur, toezicht en medezeggenschap

De raad van bestuur en bestuur medische staf nemen ook gezamenlijk de consequenties
van de ingezette koers. Lastige kwesties met betrekking tot het functioneren van vakgroepen en/of individuele medische zaken bespreken we gezamenlijk en pakken we
gezamenlijk op. Dit doet ieder vanuit zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. Dat betekent
dat met individuele medewerkers, artsen en soms afdelingen en vakgroepen gesprekken
voeren als men niet de beweging maakt die past bij de nieuwe cultuur die we voorstaan.
Hier en daar hebben we daarom ook afscheid genomen van mensen.

Governancecode zorg
Goed bestuur en toezicht zijn voorwaarden voor het leveren van kwalitatief goede zorg. Per 1
januari 2017 is de nieuwe Governancecode Zorg van kracht. De raad van bestuur en raad van
toezicht van ZGV baseren hun governance op deze code (Brancheorganisaties Zorg, 2017) en
handelen ook conform. In 2018 is een belangrijke slag gemaakt om de statuten, reglementen
en onderliggende documenten te actualiseren in lijn met de Governancecode Zorg. Dit heeft
geleid tot de vaststelling van nieuwe statuten, een nieuw reglement raad van bestuur, een
nieuw reglement raad van toezicht, een conflictregeling en een beleid onkostenvergoeding
raad van bestuur.
Vanuit een gezamenlijke visie hebben we als raad van bestuur en bestuur medische staf in
2018 verdere invulling gegeven aan de gezamenlijke besturing van het ziekenhuis. Dit moet
in 2019 leiden tot de formalisering van co-bestuur. Belangrijke thema’s in de uitwerking zijn
de governance van kwaliteit en het mandaat van de medische leiders.

‘Rolzuiverheid,
vertrouwen,
reflectie en het delen
van dilemma’s staan
centraal’
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Daarnaast hebben we als raad van bestuur en raad van toezicht gesproken over een nieuwe
invulling van het intern toezicht. Mede op basis hiervan heeft de raad van toezicht in 2018
een nieuwe toezichtvisie en bijbehorend toezichtkader vastgesteld. Door de bestuurscrisis in
2016/2017 en het verscherpt toezicht in 2017 was in 2017 nadruk komen te liggen op extern
toezicht en een sterk controlerende rol van de raad van toezicht. Nu is het tijd om met elkaar
een nieuwe invulling te geven aan het intern toezicht. Hierin staan rolzuiverheid, vertrouwen, reflectie en het delen van dilemma’s centraal. Dit past bij de nieuwe situatie, met een
vooruitstrevende nieuwe raad van bestuur en raad van toezicht en een organisatie in ontwikkeling. Er is nu meer ruimte voor de rol van sparringpartner voor van raad van toezicht.
We werken vanuit transparantie. Als de raad van bestuur vinden we het passend om inzicht
in de bestuurlijke agenda te geven met de bijbehorende dilemma’s. Op basis van deze
bestuurlijke agenda spreken de raad van bestuur en raad van toezicht af welke aspecten de
raad van toezicht wel en niet structureel gaat volgen.
In dit maatschappelijk jaarverslag komen de diverse aspecten uit de Governancecode Zorg
2017 in verschillende hoofdstukken aan bod. Hieronder lichten we er nog een paar specifiek
uit.

Normen en waarden

Kern van de Governancecode Zorg is het handelen volgens normen en waarden, het
organiseren van inspraak en transparantie en dialoog. De raad van bestuur, het bestuur
medische staf en raad van toezicht hechten veel waarde aan transparantie en een open
cultuur. Een cultuur waarin het mogelijk is om dilemma’s en fouten met elkaar te
bespreken en daarvan met elkaar te leren. Dit begint met de voorbeeldrol, die de raad van
bestuur en het bestuur medische staf tonen, op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld door
open in gesprek te gaan met het nieuwe management, om hen te laten zien dat het delen
van dilemma’s geen teken is van zwakte. Maar ook door te laten zien dat verantwoording
afleggen iets anders is dan afgerekend worden. Voorbeeldgedrag tonen raad van bestuur
en bestuur medische staf ook door zorgprofessionals en onderzoekers in het geval van een
incident of calamiteit weer te laten kijken door de bril van de patiënt en familie, en niet
alleen door de bril die van feiten weergeeft en goed of fout. Gemaakte fouten vegen we niet
onder tafel, maar zien we onder ogen. We nemen daarvoor verantwoordelijkheid willen er
van leren. Slotbesprekingen van SIRE onderzoeken zijn nu altijd met alle betrokkenen én het
themamanagement om het lerend effect te vergroten. Aan families bieden we voortaan een
nazorg gesprek aan met de voorzitter van de raad van bestuur en de co-bestuurder. Hiervan
is in 2018 verschillende keren gebruik gemaakt. Het waren intense gesprekken die positief
werden gewaardeerd door alle betrokkenen. We vinden nazorg heel belangrijk. We willen
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‘Gezamenlijke
verantwoordelijkheid
voor patiënten en de
kwaliteit en
veiligheid’

De raad van bestuur vindt het belangrijk dat medewerkers op een goede en veilige manier
melding kunnen doen van vermoedens van misstanden binnen de eigen of een andere
afdeling. Met dat doel zijn vertrouwenspersonen aangesteld. We hebben klachtenregelingen en beleid op grensoverschrijdend gedrag. Naast al deze maatregelen hebben we
ook een klokkenluidersregeling. Deze is onlangs geactualiseerd.

Continue ontwikkeling

Jaarlijks vindt een evaluatie plaats tussen de raad van bestuur en raad van toezicht. Dit
gebeurt een keer per twee jaar onder begeleiding van een extern adviseur. In 2018 stond de
evaluatie in het teken van nadere kennismaking, het uitspreken van rolverwachtingen, het
benutten van elkaars krachten en afspraken maken over de wijze van het delen van
informatie. Deze agenda was mede ingegeven door de veranderende rol van de raad van
toezicht waarin een sterkere focus komt op toezicht op kwaliteit.
Voor de individuele leden is een scholingsprogramma 2018 en 2019 vastgesteld, alsmede een
inwerkprogramma voor nieuwe leden.
De raad van bestuur reflecteert onder begeleiding van een externe coach op haar
handelen als team. Mirjam van ’t Veld heeft in 2018 de Master Class voor bestuurders in de
zorg gevolgd. Een opleiding, die Arjen Hakbijl in 2019 volgt.
Voor de evaluatie en het jaargesprek met de leden van de raad van bestuur is een nieuw
proces ingericht. In 2019 richten we een procedure voor de evaluatie van de raad van
toezicht en haar individuele leden in en handelen daar naar.

Raad van bestuur
De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en bestuur van de organisatie.
Ziekenhuis Gelderse Vallei kent een collegiaal bestuur met twee leden, waarbij beide leden
ieder hun eigen aandachtsgebieden en portefeuilles hebben. De taken en bevoegdheden
van de raad van bestuur zijn vastgelegd in een reglement raad van bestuur, in lijn met de
statuten van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei. Beiden zijn in 2018 aangepast conform de
Governancecode Zorg 2017.
1 Februari 2018 is Arjen Hakbijl gestart als lid raad van bestuur. Na de start van Mirjam van
’t Veld als voorzitter van de raad van bestuur per 1 oktober 2017 was hiermee de raad van
bestuur weer compleet.
De raad van bestuur hecht, mede vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
patiënten en de kwaliteit en veiligheid, aan borging van eenheid van bestuur. Daarom is
ingezet op representatie van de totale medische staf met één representant op bestuursniveau. Dit is de opmaat tot co-bestuur. In de praktijk is in 2018 volgens dit model gewerkt,
waarbij de voorzitter en de vice-voorzitter van het bestuur medische staf zitting hebben in
de raad van bestuur vergadering. Op bestuurlijk niveau nemen zij belangrijke strategische
besluiten in gezamenlijkheid.
Iedere twee weken vindt een besluitvormende raad van bestuur vergadering plaats. Daarnaast vindt wekelijks een informeel overleg plaats tussen raad van bestuur en bestuur
medische staf over strategische onderwerpen of actuele dossiers. In de voorbereiding van
besluiten vraagt men om inzicht in de gevolgen van een besluit voor bijvoorbeeld patiënten,
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medewerkers of financiën of juridische zaken. Zodat de raad van bestuur een goede
afweging kan maken. De besluiten van de raad van bestuur bespreekt het hoger
management in een ‘stand-up’. Daarnaast delen we de besluiten via het intranet met het
management en leidinggevenden. Zodat zij deze, waar relevant, kunnen bespreken met hun
teams. Sommige besluiten duiden we in bestuursberichten voor alle medewerkers. Dit doen
we afhankelijk van het onderwerp per mail of met een artikel op intranet of in een bijeenkomst voor medewerkers.

‘We delen de

De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Hierover zijn
afspraken gemaakt in het informatieprotocol. Jaarlijks voert de raad van toezicht een
evaluatiegesprek, zowel met de individuele leden als collectief met de gehele raad van
bestuur.

besluiten via

In bijlage 2 vindt u de nevenfuncties van de raad van bestuur. In 2018 was er geen sprake
1van belangenverstrengeling bij de leden van de raad van toezicht.

intranet’

Bezoldiging bestuurders

Bij de bezoldiging van de bestuurders hanteert de Remuneratiecommissie van de raad van
toezicht de richtlijnen zoals vastgelegd in de Wet Normering Topfunctionarissen publiek
en semipublieke sector (WNT). De remuneratiecommissie heeft De RvT heeft voor 2018 de
klasse-indeling van het ziekenhuis in klasse V vastgesteld. Voor bezoldiging van de
bestuurders en toepassing van de WNT verwijzen wij u naar de geconsolideerde jaarrekening van Ziekenhuis Gelderse Vallei.
In 2018 is een beleid opgesteld voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur en
het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur. Het beleid is in
2018 openbaar gemaakt door publicatie op de website.

Raad van toezicht

v.l.n.r.

Dhr. W. Oosterom,

dhr. N. van der Meer,
mevr. I. Grimm,

dhr. J. van der Heide,
mevr. A Versteegden
en dhr. G. Alewijnse
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De raad van toezicht houdt toezicht op het algemeen beleid dat de raad van bestuur voert.
De raad van toezicht toetst of en bevordert dat de raad van bestuur de doelstellingen
van het ziekenhuis en haar maatschappelijke
doelstellingen behaalt. De raad van toezicht is
daarnaast werkgever en sparring partner van de
raad van bestuur.
De raad van toezicht houdt zich onder meer
bezig met kwaliteit van de zorg, het strategische kader, evaluatie van beleid, de begroting en
de jaarrekening en rapportages over financiële
resultaten. In 2018 zijn daarnaast de herstructurering, een meerjaren huisvestingsplan en
bijbehorende investeringen onderwerp van
gesprek geweest. Evenals de opstart van het
selectietraject EPD, de opstart van een financieringsaanvraag en samenwerkingsverbanden
met externe partners. De externe accountant
woont het gedeelte van de vergaderingen van
de raad van toezicht bij waarin de managementletter en de jaarrekening worden besproken
en waarin wordt besloten over goedkeuring van de jaarrekening.
De raad van toezicht kent drie commissies:
Auditcommissie financiën
Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid
Remuneratie en Gove
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De raad van toezicht is een onafhankelijk orgaan en bestond in 2018 uit zes leden. In 2018
is een rooster van aftreden vastgesteld. Herbenoeming vindt plaats met een maximum van
twee zittingstermijnen van vier jaar.
Met de zittende leden van de raad van toezicht zijn relevante specifieke deskundigheden in
de raad vertegenwoordigd, namelijk zorg gerelateerde kennis, ervaring met vraagstukken op
het gebied van kwaliteit, financiën, economie, juridisch, HRM en governance.
De RvT kent, gegeven de beleidscyclus van het ziekenhuis, een jaarlijkse vergadercyclus.
Vaste onderwerpen zijn 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 en raad van bestuur hebben in 2018 zeven keer vergaderd. Op een enkele
vergadering na was hierbij de voltallige raad van toezicht aanwezig. Voorafgaand aan elke
vergadering van de raad van toezicht met de raad van bestuur vergadert de raad van
toezicht zelf een half uur in beslotenheid.
Een delegatie van de raad van toezicht overlegt elk begrotingsjaar twee keer met de ondernemingsraad, en een keer met de cliëntenraad en de Verpleegkundige Advies Raad. Het
bestuur medische staf van de vereniging medische staf wordt daarnaast twee keer per jaar
uitgenodigd voor een deel van de raad van toezicht vergadering. Tijdens dit overleg staat
patiëntveiligheid en kwaliteit standaard als onderwerp op de agenda. Daarnaast is in 2018
gesproken over speerpunten, zoals sport en het nieuwe besturingsmodel.
Voorafgaand aan een vergadering van een auditcommissie, of voorafgaand aan een
reguliere RvT vergadering legt een vertegenwoordiging van de raad van toezicht werkbezoeken af aan afdelingen binnen het ziekenhuis.
Tijdens de vergaderingen is onder andere stilgestaan bij:
de bestuurlijke agenda 2018
de herstructurering
naleving van de Goverancecode Zorg 2017
de samenwerking met de medische staf en de adviezen van medezeggenschapsorganen
ZGV als netwerkorganisatie, en wat dat betekent voor keuzes in externe samenwerking
de cultuurverandering en de ondersteuning hierbij door Plan B
kwaliteit van zorg
de ontwikkeling van een bestuurlijk dashboard
de casus ‘hepatitis B’ en het brede onderzoek dat naar aanleiding daarvan is uitgevoerd
naar de verantwoordelijkheden ten aanzien van infectiepreventie.
In 2018 heeft de raad van toezicht de volgende besluiten genomen:
vastelling van de klasse-indeling en indexatie WNT-norm
goedkeuring van de begroting 2018 en de begroting 2019
goedkeuring van de jaarrekening en het bestuursverslag 2017; aan de raad van bestuur is
decharge verleend, mede op grond van een toelichting door de interne controller en een
accountantsverslag en goedkeurende verklaring van Deloitte.
goedkeuring van ZGVisie 2019 – 2021
goedkeuring voor het in gang zetten van een externe financieringsaanvraag en
borgingsverzoek bij het WaarborgFondsZorg
goedkeuring voor een statutenwijziging en een nieuw reglement raad van bestuur en
vaststelling van een nieuw reglement raad van toezicht
goedkeuring voor de fusie van de zelfstandige stichting Vivre met de Stichting
Ziekenhuis Gelderse Vallei
vaststelling toezichtvisie, toezichtkader en het informatieprotocol
vaststelling conflictregeling RvT - RvB
vaststelling onkostenbeleid raad van bestuur
vaststelling evaluatieprocedure raad van bestuur
vaststelling procedure herbenoeming en rooster van aftreden
vaststelling scholingsplan RvT 2019
de opdracht aan de accountant is geformuleerd voor de controle over het boekjaar 2018
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Medezeggenschap en andere belanghebbenden

Auditcommissie Financiën

De commissie heeft tot taak de toezichthoudende rol van de RVT ter zake van financiële
aangelegenheden en van de financiële verantwoording meer diepgang te geven.

Het ziekenhuis kent vier advies- en medezeggenschapsorganen die centraal zijn
georganiseerd te weten, de cliëntenraad, de vereniging medische staf, de verpleegkundige
adviesraad (VAR) en de ondernemingsraad. Met alle vier de organen is structureel overleg,
vastgelegd in een jaaragenda.

De commissie heeft in 2018 zes keer vergaderd met de raad van bestuur en de controller.
En verschillende keren in aanwezigheid van internal control en de extern accountant.
Gebaseerd op het informatieprotocol zijn de concept jaarstukken, het treasury jaarplan
2019, het accountantsverslag 2017 en de managementletter 2018 met de accountant
besproken.
In de auditcommissie zijn daarnaast de financiële kwartaalrapportages 2018 en de begroting 2019 aan de orde geweest. De auditcommissie is geïnformeerd over de integrale aanpak
rondom risicobeheersing en internal control. De stand van zaken en aanpak op privacy (AVG)
en informatiebeveiliging is ook besproken. Daarnaast is stilgestaan bij het meerjaren
huisvestingsplan, en de financieringsaanvraag.

Auditcommissie Kwaliteit & Veiligheid

Deze adviescommissie ondersteunt de RVT bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden
op het terrein van bewaking, beheersing en verbetering van kwaliteit van zorg en heeft ook
een klankbordfunctie.
De commissie heeft in 2018 vier keer 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.
Tijdens de vergaderingen is onder andere stilgestaan bij de governance van kwaliteit en
veiligheid, ontwikkeling van het integrale kwaliteitssysteem, het NIAZ accreditatietraject,
de kwaliteitsindicatoren en het dashboard kwaliteit. Daarnaast zijn kwaliteitsincidenten
geëvalueerd.

Remuneratie en governance commissie

De RGC 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. Daarnaast coördineert de RGC de governance
gerelateerde onderwerpen en bereidt deze voor, voor de raad van toezicht.
In 2018 heeft de RGC de actualisatie, dan wel het tot stand komen van de formele
documenten voorbereid, in lijn met de Governancecode Zorg 2017.

De medezeggenschaporganen hebben advies uitgebracht over ZGVisie, de herstructurering,
de introductie van de rol van regieverpleegkundige, het meerjaren huisvestingsplan en het
aangaan van een financieringsaanvraag en borgingsverzoek. De cliëntenraad heeft
daarnaast, conform de wet, advies uitgebracht over de begroting en de jaarrekening.

‘De raad van bestuur
betrekt de advies-en
medezeggenschapsorganen vroegtijdig
in besluitvormingsprocessen’

De raad van bestuur betrekt de advies- en medezeggenschapsorganen vroegtijdig in besluitvormingsprocessen om signalen tijdig mee te kunnen nemen. Zo krijgt de raad van bestuur
ook ongevraagd gewaardeerd advies van zowel de ondernemingsraad, de cliëntenraad als
de VAR. Contacten tussen de raad van toezicht en de medezeggenschapsorganen zijn in de
jaarplanning van de raad van toezicht geborgd, met een duidelijke agenda en verslaglegging. In het overleg tussen raad van toezicht en medische staf staat het punt kwaliteit &
veiligheid standaard op de agenda.
Medezeggenschap volgt zeggenschap. De herinrichting van de besturing van het ziekenhuis
vraagt ook om opnieuw kritisch te kijken naar de inrichting en werking van de medezeggenschapsorganen. Past de huidige werkwijze bij de nieuwe besturingsfilosofie waarin we de
verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie leggen. Zowel de cliëntenraad als
de OR kijken vanuit deze besturingsfilosofie naar hun inrichting en werkwijze. Dit krijgt in
2019 zijn beslag.
Het jaarverslag 2018 van de cliëntenraad wordt gepubliceerd op de website van ZGV, evenals
dat van de vereniging medische staf. Het jaarverslag van de ondernemingsraad is via het
intranet voor alle medewerkers beschikbaar, evenals het jaarverslag van de verpleegkundige
adviesraad.
Het jaarverslag van de raad van toezicht publiceren we samen met dit verslag op de website
van het ziekenhuis.
In de afgelopen jaren heeft het ziekenhuis een vooral intern gerichte focus gehad. In 2017 is
een start gemaakt met de blik naar buiten, met onder andere de regionale zorgagenda. In
2018 is de externe oriëntatie verder vormgegeven door een stakeholdersanalyse te maken
en door nieuwe samenwerkingsverbanden op zorgvernieuwing op te zoeken. Het brede
netwerk van de nieuwe zorgbestuurders draagt hieraan bij.

In het kader van de werkgeversrol heeft de RGC een evaluatieprocedure voor het
functioneren van de raad van bestuur opgesteld en conform gehandeld. Conform deze
procedure heeft in het voorjaar 2018 met de bestuurders gezamenlijk een planningsgesprek
plaatsgevonden over de collectieve prestatieafspraken en een eerste evaluatiegesprek met
de voorzitter van de raad van bestuur. Aan het eind van het jaar heeft een eerste
voortgangsgesprek plaatsgevonden met beide leden van de raad van bestuur.
De bezoldiging van de leden c.q. voorzitter van de raad van toezicht is voor 2018 vastgesteld
op 9% respectievelijk 13% van de bezoldiging van de bestuurder.
Voor alle (neven)functies van de raad van bestuur (zie bijlage 2 in jaarverslag ZGV) is
toestemming verleend door de raad van toezicht.
In bijlage 3 vindt u de (neven)functies van de raad van toezicht. In 2018 was er geen sprake
van belangenverstrengeling bij de leden van de raad van toezicht.
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Financieel beleid

algemene waarderingsgrondslag van kostprijswaardering is opgeheven. Deze is retrospectief verwerkt in de vergelijkende cijfers 2017.
De herwaarderingsreserve ter grootte van € 4,4 miljoen is volledig afgeboekt ten laste van
het vermogen. Dit is ook in de vergelijkende cijfers over 2017 verwerkt.
De argumentatie voor deze waarderingswijziging is dat vanuit de continuïteit van het
ziekenhuis met de grond niets gedaan zal worden. De waarde mutatie kan niet te gelde
worden gemaakt. Bij de bepaling van convenanten, sluiten de financiers de herwaardering
uit. De historische uitgaafprijs is een eenvoudige grondslag. Het is in de branche gebruikelijk
om grond te waarderen tegen historische uitgaafprijs.

Inleiding
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de lijn van 2017 voortgezet daar waar het de financiële
performance betreft. Het resultaat over 2018 (€ 2,6 miljoen) is licht hoger (bijna € 0,3
miljoen) dan het resultaat over 2017 en komt licht boven begroting 2018 uit.
Over 2018 is een meerproductie boven de plafondafspraken gerealiseerd ter grootte van
3.7%. Een substantieel deel hiervan wordt niet door de zorgverzekeraars vergoed.
Desondanks hebben wij toch de zorg verleend die door onze patiënten gevraagd werd. Dit
was een strategische keuze mede bepaald door onze visie.
De groei in dure geneesmiddelen (grotendeels nacalculeerbaar) is eveneens oorzaak
geweest van de stevige opbrengstengroei. Deze groei komt eveneens tot uitdrukking in de
stijging van de patiëntgebonden kosten.
Er is het afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het aantrekken van kwalitatief hoogwaardige
medewerkers en in opleidingen voor medewerkers. Ook voor 2019 is de strategische keuze
gemaakt om budget vrij te maken voor het verder verbeteren van vakkennis en professionaliteit van onze medewerkers.
De personeelskosten zijn fors toegenomen door het aantrekken van medewerkers die
blijvend de groeiende zorgvraag kunnen faciliteren.
Per saldo hebben we geïnvesteerd in productie, in onze personele formatie en in opleidingen. We hebben hierbij toch een positief resultaat weten te bewerkstelligen dat boven
het begrote resultaat uitkomt. Uiteraard zij wij daar blij mee en dat proberen we de
komende jaren ook zo vast te houden. Zodat we ook in de toekomst kunnen voldoen aan
onze investeringsplannen op het gebied van zorg en innovatie.
Met betrekking tot de financiële beheersing hebben wij een aantal stappen weten te
maken. Alle systemen en applicaties zijn ingericht overeenkomstig de nieuwe structuur.
Hiermee geven we het management de gelegenheid om de juiste sturing toe te passen en
hierover verantwoording af te leggen. De planning & control cyclus is opnieuw ingericht en
geïmplementeerd. We hebben tools aangeschaft voor een betere begrotingssystematiek.
Hierbij is het begrip ‘flexibel begroten’ op basis van activity based ingevoerd. Hiervan
plukken wij in 2019 de vruchten.
De bewaking van en de juiste sturing op de productie in lijn met de gemaakte productieafspraken pakken we multidisciplinair op en in samenspraak met zorgverzekeraars.
In 2018 zijn we samen met Menzis gestart met de eerste stappen naar Horizontaal Toezicht.
Dit project loopt voorspoedig en de verwachting is dan ook dat einde 2019 de
implementatie kan worden voltooid.
We hebben in 2018 een tweetal waarderingswijzigingen toegepast met per saldo een
positief financieel effect op het eigen vermogen. De waardering van het onderhanden werk
is conform de in de branche gehanteerde methodiek overgenomen.
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC-zorgproducten A- en B-segment werd tot en
met de jaarrekening 2017 gewaardeerd tegen 50% van de verwachte eindwaarde. In 2018 is
overgegaan naar waardering tegen actuele (grouper-)waarde. Deze waarderingswijziging is
retrospectief verwerkt in de vergelijkende cijfers 2017. Het effect op het eigen vermogenspositie is ruim € 6 miljoen meer vermogen. Gronden werden tot en met 2017 gewaardeerd
tegen actuele kostprijs, waarbij de her waarderingen werden opgenomen in het eigen vermogen. In 2018 is een waarderingswijziging doorgevoerd waarmee deze uitzondering op de
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‘We zijn een
financieel gezond
ziekenhuis’

De liquiditeit is gedurende 2018 op een goed niveau gebleven. De liquiditeiten zijn toegenomen, mede als gevolg van een lagere investeringskasstroom. We voldoen dan ook ruimschoots aan de afspraken met onze financiers.
Vorig jaar hebben wij reeds melding gemaakt van het feit, dat door de bezuinigingen van de
laatste jaren, als gevolg van de steeds krapper wordende financiële kaders, “de rek er uit is”.
We leveren kwalitatief steeds intensievere en hoogwaardiger zorg aan relatief ziekere
patiënten. De complexiteit en de intensiteit van de gegeven zorg neemt jaar op jaar toe,
terwijl de budgetten dat niet bijhouden.
Wij hebben over 2018 ruimschoots invulling kunnen geven aan de gemaakte productie- en
plafondafspraken, waarvan we bij het merendeel van de zorgverzekeraars fors boven de afspraken zorg hebben geleverd. Per saldo hebben we dus nog steeds meer zorg geleverd dan
is betaald. Om recht te doen aan de door ons geleverde intensievere zorg hebben wij over
2019 de afspraken kunnen maken op een hoger niveau dan de afspraken over 2018. Hiermee
is een deel van het financieel risico bij meerproductie afgehecht. Ons streven blijft evenwel
om zoveel mogelijk binnen de plafondafspraken zorg te bieden. De zorgvraag vraagt naast
de nodige veerkracht van artsen en medewerkers, constante innovatie en continue verbetering van processen. Hierbij is ons uitgangspunt het leveren van doelmatige en zinnige zorg.
We denken daarbij ook na over verplaatsing van zorg naar de eerste lijn en zorg thuis.

Vooruitblik 2019

Voor 2019 en verder zien we dat er hard getrokken moet worden om de investeringen in
mensen, huisvesting, medische installaties en digitalisering, naast een duurdere cao, terug
te kunnen verdienen. Dit is een stevige opgave omdat prijscompensaties en honorering voor
feitelijke groei aan zorgvraag lager liggen dan de verwachte loonkostenstijging en productieontwikkeling. Dat is het beeld dat we ook begin 2019 zien. Als het hoofdlijnenakkoord
nu al knelt en aan de compensatiekant onvoldoende wordt uitgevoerd, baart dit wel wat
zorg over de ontwikkeling van het operationele resultaat.
Onze eerste taak is om adequaat en kwalitatief goede zorg te leveren overeenkomstig de
gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars. De druk op het systeem en de acute as en
doorstroming in de keten in het bijzonder trekken een zware wissel. Naast kostenbewustzijn
en effectiviteit in ons werk, moet er voldoende mogelijkheid blijven om te innoveren en te
investeren. Met bijna alle grote zorgverzekeraars zijn contractafspraken gemaakt. Daarbij is
het risico bij mogelijke plafondoverschrijdingen fors gedempt door het maken van zogeheten staffelafspraken.
In 2019 verkennen wij samen met onze grootste zorgverzekeraar Menzis of we vanaf 2020
kunnen komen tot meerjarenafspraken. Zilveren Kruis heeft aangegeven graag in een later
stadium te willen aanhaken op de nog te maken meerjarenafspraken. Het maken van deze
meerjarenafspraken moet leiden tot een nog betere kwaliteit van zorg. Zinnige zorg en
doelmatigheid zijn een belangrijk aspect bij het maken van deze afspraken.
Er is voor 2019 een geprognosticeerd resultaat van 1% van onze omzet begroot. Het vraagt
een forse inspanning van onze organisatie om dit ook daadwerkelijk te kunnen inboeken. En
ondertussen loopt in 2019 de afronding van de herstructurering van onze organisatie. Om
succesvol te zijn in al deze opgaven is volledige inzet en gelijk gerichtheid nodig van
iedereen binnen ons ziekenhuis.
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Investeringen en financiering

Bedrijfslasten

Voor ZGV geldt dat de komende jaren forse investeringen moeten worden gedaan op het
gebied van huisvesting, medische apparatuur en ICT. Een groot opgestart investeringsproject is de verbouwing van onze OK’s. Dat is een groot en ingrijpend proces. Dit is
vooralsnog uit vrije kasstromen betaald (met name in 2018, gezien de opstart eind 2017).
Voor deze en toekomstige investeringen hebben we een grootschalige financieringsaanvraag opgestart. Tevens is lidmaatschap en borging bij het Waarborgfonds voor de Zorgsector gevraagd. Zowel het WfZ als de verschillende banken zijn positief over de aanvraag en
zijn naar alle waarschijnlijkheid bereid om rond de zomer van 2019 definitieve invulling te
geven aan onze financieringsvraag.

Personeelskosten

Door het positieve resultaat over 2018 stijgt ons eigen vermogen in absolute zin. Samen met
het gerealiseerde resultaat over 2018 is onze financiële positie in termen van solvabiliteit
verder verbeterd. In procenten van het balanstotaal steeg de solvabiliteit naar 29,6%. De
solvabiliteit komt daarmee uit boven het met de banken voor 2018 afgesproken
doelpercentage van 25%.

De totale bedrijfslasten zijn met 4,6% gestegen tot € 243,0 miljoen. Belangrijkste oorzaken
van deze kostenstijging zijn de stijging van personeelskosten, de stijging van patiëntgebonden kosten, de stijging van afschrijvingskosten en van honorariumkosten. De stijging
van de personeelskosten van € 8,7 miljoen (7,5%), wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt
door uitbreiding van ons personeelsbestand met ruim 50 medewerkers in met name
patiëntgebonden functies. Als gevolg van de meerproductie is er ook een kostenstijging
van € 3,5 miljoen waarneembaar voor patiëntgebonden kosten. De afschrijvingskosten zijn
met € 0,3 miljoen gestegen en de honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten
zijn met € 0,6 miljoen gestegen, in lijn met toegenomen omzet.

‘Het ziekenhuis is een
kapitaalintensieve

Ontwikkeling resultaat en financiële positie

Het geconsolideerde exploitatieresultaat 2018 is gelijk aan het enkelvoudige resultaat en
bedraagt € 2,6 miljoen. Het resultaat van overige activiteiten, waaronder Vivre en de Ondersteunende Diensten is per saldo nihil. Vivre zal medio 2019 fuseren met de Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei en hierin opgaan.

organisatie’

De personeelskosten zijn met € 8,7 miljoen (7,5%) gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dit
is een forse stijging. In 2018 is 51 fte meer ingezet dan in 2017. Mede om voldoende invulling
te kunnen geven aan de grote zorgvraag. Daarnaast is meer dan evenredig geïnvesteerd in
opleidingen om ons personeel ‘toekomst’ gericht te kunnen laten werken binnen ons huis.
Met name door de stevige griepgolf begin 2018 is het ziekteverzuim in 2018 hoger dan het
jaar ervoor.
Als gevolg van de nieuwe besturingsfilosofie en de bijhorende aanpassing van de
organisatiestructuur is in 2018 relatief meer gebruik gemaakt van inhuur derden. Naar
verwachting zal de mate van inhuur medio 2019 fors afnemen, omdat dan de organisatie
staat en de meeste functies weer zijn bemenst door vaste eigen medewerkers.

Afschrijvingskosten

Bedragen x € 1 miljoen

2018

2017

2016

2015

Opbrengsten zorgprestaties

228,1

218,4

215,7

209,8

Subsidies

8,7

8,5

7,7

7,2

Overige bedrijfsopbrengsten

11,5

10,8

10,4

9,3

Totaal der bedrijfsopbrengsten

248,3

237,7

223,8

226,3

De honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten zijn met 1,8 % gestegen tot
€ 34,3 miljoen, in lijn met omzetstijgingen die ook een honorariumcomponent omvatten.

Personeelskosten

125,0

116,3

116,4

110,2

Overige bedrijfslasten

Afschrijvingskosten

16,2

15,9

15,2

15,5

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

34,3

33,7

32,8

32,3

Overige bedrijfslasten

67,4

66,5

65,2

60,6

242,9

232,4

229,6

218,6

Fin. lasten / belastingen / resultaat aandeel derden

2,8

3,0

3,9

4,2

Resultaat

2,6

2,3

0,3

3,5

Totaal der bedrijfslasten

Bedrijfsopbrengsten
De totale bedrijfsopbrengsten bedragen € 248,3 miljoen. Dit is een stijging van 4,5% ten
opzichte van vorig jaar. Deze stijging is het gevolg van zowel verkregen prijscompensatie
voor kostenstijgingen, als van meer geleverde zorg zoals afgestemd in verkoopcontracten
met zorgverzekeraars. Dit zit vooral in de € 9,7 miljoen gestegen opbrengsten
zorgprestaties. De gerealiseerde subsidies zijn € 0,2 miljoen hoger dan in 2017. Voornamelijk
door de subsidie kwaliteitsimpuls.
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Het ziekenhuis is een kapitaalintensieve organisatie. De afschrijvingskosten zijn met
€ 0,3 miljoen gestegen. Dit komt voornamelijk door de hogere investeringen (€ 1,3 miljoen)
in 2018 ten opzichte van 2017.

Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten

De overige bedrijfslasten zijn per saldo met 0,8% toegenomen tot € 67,4 miljoen. Deze
stijging komt grotendeels voor rekening van de patiëntgebonden kosten (€ 3,5 miljoen) en
een daling van de algemene beheerskosten (€ 3,1 miljoen) en hogere kosten voor huur,
onderhoud en energie (€ 0.2 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.
De daling van de algemene beheerskosten komt onder andere doordat in 2017 de
afwaardering van de kapitaalstortingen bij Medirisk is verantwoord. Kosten voor ICT
applicaties zijn lager geweest en diverse balansreserveringen zijn ten opzichte van 2017
op hun merites beoordeeld en afgewikkeld.

Financiële lasten

De financiële lasten zijn ten opzichte 2017 met € 0,2 miljoen gedaald. Dit betekent een
daling van 7,9%. De afname van de rentekosten vloeit voort uit de aflossingen.

Deelnemingen

De cijfers van Clean Care Support B.V. zijnde een verlies van € 5.401, zijn volledig in onze
geconsolideerde resultaten verwerkt. Het aandeel van derden in dit resultaat bedraagt
€ 5.188.
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Balansposities

Externe financiering, derivaten en afgesproken financiële ratio’s

In 2018 is geen additionele externe financiering aangetrokken. Eind 2018 is een begin
gemaakt met de meerjaren investeringsplanning en bijhorende financieringsaanvraag. De
vooruitzichten met betrekking tot de realisatie en implementatie hiervan, medio 2019, zijn
positief.

Activa

De boekwaarde materiële vaste activa is afgenomen met € 1,0 miljoen (- 0,8%).
Er is voor € 15,2 miljoen geïnvesteerd, en de afschrijvingslasten bedragen € 16,2 miljoen.

Eind 2019 loopt een lening bij de ABN-AMRO Bank af. Deze wordt geherfinancierd. De
herfinanciering van deze lening betrekken we bij de totale financieringsaanvraag.

De vlottende activa zijn met € 1,8 miljoen afgenomen. Dit wordt vooral veroorzaakt door een
toename van de voorraden (€ 0,2 miljoen), een toename van het onderhanden werk
(€ 0,6 miljoen), een afname van de vorderingen (€ 9,4 miljoen) en een toename van de
liquide middelen (€ 6,8 miljoen).

Passiva

Het eigen vermogen is ultimo 2018 gestegen met € 2,3 miljoen en komt hiermee op € 56,1
miljoen. Deze stijging verklaren we enerzijds door de toevoeging van het resultaat over 2018
(€ 2,6 miljoen) en anderzijds door een afname van de bestemmingsreserve van € 0.3 miljoen.
Dit bedrag is aangewend voor een deel van de financiering van het project ‘de basis op orde’.
Dit ten behoeve van een eenmalige impuls aan kwaliteit en veiligheid en verbetering van de
managementinformatie.

Voorzieningen

De hoogte van de voorzieningen is gelijk gebleven ten opzichte van 31 december 2017.
Enerzijds door onttrekkingen aan de voorziening voor claims en geschillen. Anderzijds door
een dotatie aan de personeelsvoorziening voor loondoorbetaling aan langdurig zieken tot
maximaal twee jaar en de hieruit vloeiende transitievergoedingen.

Langlopende schulden

De langlopende schulden zijn per saldo met € 7,4 miljoen afgenomen als gevolg van de
reguliere aflossingen.

Investeringen, financiering en ratio’s
Investeringen

‘De komende jaren
neemt het
investeringsniveau
toe’

In 2018 is er in totaal € 15,2 miljoen geïnvesteerd; € 3,6 miljoen in de huisvesting
(verbouwingen OK, MDL, geriatrie en kleine verbouwingen), € 0,7 miljoen in machines en
installaties, € 7,2 miljoen in medische inventaris en ICT (hardware, digitalisering waaronder
e-Zorgpaden VIPP (zorg)portaal), € 3,7 miljoen in vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering
(lees met name OK). De komende jaren neemt het investeringsniveau toe door de midlife
fase van ons gebouw en diverse elementen daarbinnen, waaronder de driejarige
OK-verbouwing.

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 ten minste 20% gehanteerd als streefnorm. De vermogensratio wordt berekend door
het eigen vermogen te relateren aan de som der bedrijfsopbrengsten. Ziekenhuis Gelderse
Vallei kent ultimo 2018 een vermogensratio van 22,6% (56.145 / 248.343).
De solvabiliteit uitgedrukt in een percentage van het totale vermogen bedraagt 29,6%.

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 ZGV is ultimo 2018: 1,43.
In 2019 verwachten we een lichte stijging van deze ratio. Dit komt doordat investeringen die
in 2018 uit de vrije kasstroom zijn gedaan, door externe partijen worden gefinancierd. Dit
geldt ook voor een groot deel van de investeringen in 2019 en volgende jaren. De beschikbare liquiditeit en faciliteiten zijn toereikend om de continuïteit te garanderen. Over 2018 is
geen aanspraak gedaan op de beschikbare kredietfaciliteiten door beide banken.
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‘Wij danken onze
medewerkers en
vrijwilligers voor hun
grote inzet en
betrokkenheid’

Voor de reeds in eerdere jaren afgesloten derivaten is geen premie betaald. De producten
zijn uitsluitend aangeschaft om een variabele rente om te zetten naar een vaste rente.
Hiermee dekken we het marktrenterisico af. De producten sluiten perfect aan op de onderliggende roll-over leningen en creëren daarmee een perfecte hedge. In de rentepercentages
is de liquiditeitsopslag opgenomen zoals die gold per einde 2018.
De financiële producten sluiten aan bij de eisen die het Waarborgfonds (WfZ) 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 ZGV als de
marktwaarde van de financiële producten zich negatief ontwikkelt.
ZGV heeft met de banken afspraken gemaakt over het voldoen aan normen voor drie
financiële ratio’s in de lijn van ons meerjaren financieel model. Ultimo 2018 is voldaan aan
alle ratio’s.

Vooruitkijkend naar 2019
De beleids- en begrotingscyclus 2019 is medio 2018 gestart met het vaststellen van de
Kaderbrief 2019. Een belangrijk onderdeel is het financiële meerjaren kader dat ook de basis
is voor onze financieringsaanvraag samen met onderliggend structuurplan. Het fundament
is de meerjarige doorwerking van de begroting 2019. Daarin is een besparingsdoelstelling
van € 3,0 miljoen voor 2019 opgenomen, die is onderbouwd door een opsomming van op te
lossen knelpunten en maatregelen. Om zo tot deze structurele besparing te komen.
Het uiteindelijke financiële kader is de resultante van:
de bestuurlijke agenda 2018
externe ontwikkelingen
beleidsdoelstellingen uit het meerjaren (financiële) kader
interne ontwikkelingen
formulering van maatregelen om knelpunten op te lossen
De begroting over 2019 is ingezet op een te realiseren resultaat van € 2,4 miljoen.

Samenvattend
We hebben het afgelopen jaar veel meer productie geleverd, dan betaald gekregen door
zorgverzekeraars. Desondanks hebben wij wel geïnvesteerd in ons medewerkersbestand en
opleidingen. Wij danken onze medewerkers en vrijwilligers voor hun grote inzet en betrokkenheid.
Voor 2019 is het productievolume dat wij aan zorg kunnen en moeten leveren in stand
gehouden en geborgd. In 2019 implementeren we een weloverwogen investeringsprogramma voor de komende jaren met de bijhorende financieringsstructuur. Deze
financieringsstructuur is voor een belangrijk deel door het WfZ geborgd. Hierdoor durven
wij te stellen dat wij financieel op koers liggen.
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Risicomanagement

Risico’s en onzekerheden

In onderstaande tabel beschrijven we de strategische, operationele en financiële hoge risico’s alsmede de hoge risico’s op het gebied van wet- en regelgeving in relatie tot de beheersmaatregelen (tabel 2).
ZGV geeft de laatste jaren steeds meer invulling aan verschillende vormen van risicomanagement. Het gaat hier om bijvoorbeeld de prospectieve risicoanalyses op zorgprocessen
vanuit het oogpunt van kwaliteit en patiëntveiligheid, het information security management system (ISMS) voor informatiebeveiliging inclusief privacyaspecten. Maar ook de
onafhankelijke risicoanalyses en interne controles op de werking van het risicomanagement en control framework van niet-zorginhoudelijke processen door de afdeling internal
control. 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 2019 en verder werken we toe naar
een meer integrale benadering en verankering van risicomanagement binnen Ziekenhuis
Gelderse Vallei. Het gaat hier om een eenduidige verbinding tussen risicomanagement op
strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Risicogerichte aanpak

‘Multidisciplinair
werken om
ziekenhuisprocessen
optimaal te laten
werken’

Tabel 1 - Overzicht risico’s en
onzekerheden 2018 in relatie tot
risk appetite, kans en impact

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

De raad van bestuur is overtuigd van de meerwaarde van een goed framework van
risicobeheersing. Binnen ZGV is risico gestuurd werken al langere tijd normaal. De raad van
bestuur en het management hebben op strategisch niveau een ziekenhuisbreedrisicoprofiel opgesteld. Hiertoe zijn binnen negen domeinen de risico’s in beeld gebracht.
Dit heeft geresulteerd in een risicomatrix voor ieder domein waarop onder verantwoordelijkheid van risk owners actieplannen moeten worden uitgevoerd. De geselecteerde risico’s
voor het ziekenhuisbrede-risicoprofiel hebben strategische impact. De afzonderlijke risicoprofielen per domein zijn in 2017 aangehaakt bij de Planning & Control cyclus van het
ziekenhuis. De uitgevoerde werkwijze herhalen we in de toekomst om tot een cyclische
benadering van risicomanagement te komen.
Het is voor een betrouwbare jaarrekening van belang dat binnen de relevante processen
voldoende zekerheid bestaat over de betrouwbaarheid van gegevens. Daarom voert de
afdeling internal control jaarlijks een controleprogramma uit. Dit controleprogramma heeft
een bredere scope dan alleen de administratieve processen in relatie tot de jaarrekening.
Om in 2019 en verder een goede procesgang te kunnen garanderen, is een goede, aantoonbare en toetsbare administratieve organisatie essentieel. In de opmaat naar de
implementatie van Horizontaal Toezicht Zorg binnen ons ziekenhuis werken we daarom
multidisciplinair samen om de (registratieve) ziekenhuisprocessen optimaal te laten werken.
Zodat we beschikken over een betrouwbare (bestuurlijke) informatievoorziening.

Risicobereidheid
In onderstaande tabel beschrijven we 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. We beschrijven tevens de kans op dit risico en de impact (tabel 1).
Risico
Appetite

Risico Soort
Verlies positie & zorgprofiel
Verandering speelveld zorgaanbieder-zorgverzekeraar
Uitval kritieke (ICT-)voorzieningen

Operationele
risico’s

Aantrekken, ontwikkelen en behouden van personeel
Kwaliteitsthema’s

Financiële
risico’s

Onvoorzien effect betreffende de te leveren zorg in
relatie tot (over)vulling schadelastplafonds 125,0
ZIS, EPD en deelsystemen niet geïntegreerd

Wet- en
regelgeving

Informatiebeveiliging & Privacy wet- en regelgeving
Imagoschade door niet-naleving wet- en regelgeving
Jaarverslaglegging
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Hoog

Fraudeaspecten en misstanden

Tabel 2 - Overzicht risico’s
en onzekerheden 2018 in
relatie tot beheersmaatregelen.
Risico
Categorie

Risico
Soort
Verlies positie &
zorgprofiel

Tijdens de jaarrekeningcontrole besteedt de accountant meer expliciete aandacht aan fraude, het invullen van een fraudechecklist en de beoordeling van (bijzondere) journaalposten
in de financiële administratie. In 2017 is binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei het fraudeprotocol geactualiseerd; deze wordt in 2019 vernieuwd, in afstemming met de auditcommissie
financiën. (Vermoedens van) misstanden kan men melden bij de leidinggevende, de vertrouwenspersoon of raad van bestuur. We hebben de mogelijkheid om misstanden te melden
bij de raad van bestuur geformaliseerd door middel van een zogenoemde ‘klokkenluidersregeling’. Deze regeling is in 2019, in lijn met de Governancecode Zorg , herzien en na instemming van de ondernemingsraad, vastgesteld.
Er zijn geen gevallen van fraude bekend binnen ZGV in 2018
Risico
Beschrijving
Door in- en

externe factoren

Doel
Beheersmaatregelen
Beheersen

kan het voor

Doorgevoerde c.q. door te voeren maatregelen

Uitbouwen speerpunten voeding, sport & beweging
en daarmee toonaangevendin Nederland zijn

Te sluiten meerjarenovereenkomsten met hoofd-

het ziekenhuis

verzekeraars vanaf 2020 en verder

lastig zijn om de

Borgen zorgverlening in de acute as in afstemming

huidige positie &

met zorgverzekeraars en financiers

het zorgprofiel te

Versterken ketenzorg

behouden.

Zorg en ziekenhuis toekomstbestendig inrichten
inclusief nieuw besturingsmodel en visietraject

Optimalisatie sturings- en verantwoordingsinformatie

Verandering

Door het bestuur-

zorgaanbie-

koord 2019-2022

speelveld

der-zorgverzekeraar

lijk hoofdlijnenakvoor de medisch
specialistische

zorg kan door het
ziekenhuis een

disbalans betreffende de groei-

ruimte in relatie
tot de kerntaak

Accepteren &
Beheersen

Continue werken aan optimale relatie met zorg-

verzekeraars met oog voor elkaars belangen door het
bieden van transparantie

Multidisciplinaire aanpak en vertegenwoording in
onderhandelingsdelegatie

Analyses betreffende portfolio en doelmatigheid
kerntaak ziekenhuis

Streven naar meerjarenovereenkomsten met (hoofd)
zorgverzekeraars

Optimalisatie sturings- en verantwoordingsinformatie

worden ervaren.

35

Beschrijving risico’s en onzekerheden
Risico
Categorie

Risico
Soort
Uitval kritieke
(ICT-)voorzieningen

Risico
Beschrijving
Door in- en externe factoren kan

uitval van kritieke

Doel
Beheersmaatregelen
Beheersen &
Elimineren

voorzieningen

Doorgevoerde c.q. door te voeren maatregelen

Beschrijving risico’s en onzekerheden
Risico
Categorie

Crisiscoördinator is aangesteld

Integrale crisisplannen zijn herzien, vastgesteld en
geïmplementeerd

Frequent testen noodprocedure(s)

(elektriciteit, gas,

Business Impact Analyses tijdig en correct invullen en

water, warmte,

opvolgen

koeling, medische

Risico
Soort

Risico
Beschrijving

Onvoorzien effect

Door onvoorziene

Accepteren &

Gebruik schadelastmonitor

betreffende de

effecten kan de

Beheersen

Regionale samenwerking en afspraken

te leveren zorg in

vaststelling van de

Tussentijds overleg tussen ziekenhuis en zorgverzekeraars

relatie tot (over)

te leveren zorg en

Optimalisatie sturings- en verantwoordingsinformatie

vulling schade-

verzekerdenmutatie

Inspraak via koepelorganisatie op vaststelling rekenmethodiek

lastplafonds

leiden tot een an-

verzekerdenmutatie

Adequate noodvoorzieningen zijn aanwezig

perslucht, zuur-

Doel
Beheersmaatregelen

Doorgevoerde c.q. door te voeren maatregelen

dere vulling van de
schadelastplafonds.

stof, gassen, ICT)
ontstaan.

Aantrekken,

ontwikkelen en
behouden van
personeel

Door de arbeids-

marktsituatie en
werkdruk-

Financiële
risico’s
Beheersen &
Elimineren

situatie vanwege

Strategische personeelsplanning

deelsystemen niet

heid van integratie

opgestart

geïntegreerd

tussen ZIS, EPD en

Gebruik ValueCare Daily Auditing Systeem voorafgaand aan

deelsystemen kan

facturatie

onvoldoende zicht

Gebruik validatiemondule ZIS voorafgaand aan facturatie

op juistheid, tijdig-

Doorvoeren beheersmaatregelen in aanloop naar Horizontaal

heid en volledigheid

Toezicht Zorg

van de registratie

Implementatie model ‘three lines of defense’ in aanloop naar

van geleverde zorg

Horizontaal

en de onderbouwing

Toezicht Zorg

ervan bestaan.

Dossiercontroles door Internal Control op juistheid, tijdigheid

Project ‘Arbeidsmarktcampagne’ is gestart

Introductie van nieuwe functie ‘recruitment’
Aandacht voor coaching, (ervaren) werkdruk en behoud

het aantrekken,

van personeel

ontwikkelen en

Investeringen in personeel en opleidingen

behouden van

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

personeel

Voldoende kwaliteit en bezetting in flexpool

alsmede het

Er is een selectieproces betreffende een geïntegreerd ZIS & EPD

Door de afwezig-

Nieuwe website voor werving personeel

schaarste kan

Beheersen

ZIS, EPD en

en volledigheid registratie

vullen van

opleidings-

Operationele
risico’s

plaatsen lastig
zijn.

Kwaliteitsthema’s

Door ontoerei-

kende checks kan
de kwaliteit van

de geleverde zorg
in het geding
komen.

Beheersen &
Elimineren

Informatiebevei-

Door falende

Accepteren &

CISO (informatiebeveiliging) en FG (privacy) zijn aangesteld

liging & Privacy

informatiebeveili-

Beheersen

Periodieke monitoring voortgang prio’s informatiebeveiliging

wet- en regel-

ging kunnen ver-

en privacy

geving

trouwelijke data en

Periodieke rapportage CISO en FG inclusief bespreking met

persoonsgegevens

portefeuillehouder RvB

openbaar worden

Bewustwording en verplichte e-learning Informatiebeveiliging

(mogelijk leidend

en AVG

tot een boete).

Implementatie Identity & Access Management

Herkijking kwaliteitssysteem en onderliggende instrumenten

Ontwikkeling kwaliteitsdashboard met belangrijkste
KPI’s

Helder beleggen van eigenaarschap en verantwoorde-

Implementatie secure email en meldtegel t.b.v. voorkomen

lijkheden t.a.v. infectiepreventie

datalekken

Cultuurinterventies ter bevordering van een open (aan-

Toekomstbestendige inrichting IT-infrastructuur

spreek) cultuur, gericht op veiligheid in het zorgproces

Afdekking restrisico’s middels een cyberverzekering (ZCERT)

en het continu verbeteren van onze kwaliteit van zorg

Herziening SIRE-procedure inclusief borging adequate
bestuurlijke nazorg

Implementatie en handhaving Richtlijn medicatieverificatie

Wet- en
regelgeving

Imagoschade door

Door in- en externe

Accepteren &

Eenduidig protocol (crisis)communicatie

niet-naleving wet-

factoren kan

Beheersen

Toetsing borging thema’s kwaliteit en veiligheid door het

en regelgeving

negatieve publiciteit

(duale) themamanagement en de stafafdeling Kwaliteit,

over de organisatie

Veiligheid & Zorginnovatie

ontstaan.

Toetsing borging thema’s arbo door afdeling P&O

Aanpassing Visie en Beleid op Voor-Toediening-Gereed-Maken (VTGM)

Patiënten op polikliniek wijzen op medicatieoverzicht

Toetsing borging wet- en regelgeving NZa door afdeling

Extra inzet van apothekersassistenten (t.b.v. medicatie-

Internal Control

veiligheid)

Optimalisatie EVS en toedieningsregistratie

Regelmatige audits en checks t.b.v. thema’s kwaliteit

en patiëntveiligheid

Jaarverslaglegging

Door in- en externe

Accepteren &

Continue werken aan transparante samenwerking met

factoren kan de jaar-

Beheersen

externe accountant met oog voor elkaars belangen

verslaglegging niet
aan de vigerende
wet- en regelgeving
voldoen.

36

Jaarverslag Ziekenhuis Gelderse Vallei 2018

37

Vooruitblik 2019

Onze focus in 2019 ligt op drie hoofdthema’s:
1

De organisatieverandering verder doorzetten, met als doel een open en transparante
cultuur waar eigenaarschap en verantwoordelijkheid helder en op de juiste plek zijn belegd
en afspraak ook echt afspraak is. Waarin we vorm geven aan een patiëntgerichte
organisatie en collectieve sturing. En waarin de gelijk gerichtheid tussen organisatie en
medische staf van raad van bestuur niveau tot aan de werkvloer tot uiting komt. We zetten
een palet aan initiatieven in, die bijdragen aan de gewenste organisatie- en cultuurverandering. We geloven dat we met de beoogde cultuurverandering het verschil gaan
maken op de langere termijn.

2

Het invulling geven aan ZGVisie. De 1e maanden van 2019 staan nog grotendeels in
het teken van de herstructurering. Daarna ontstaat meer ruimte om ZGVisie daadwerkelijk
te gaan realiseren. Het is hierbij van belang om ontwikkelingen in samenhang en beheersbaar en behapbaar voor iedereen te houden. Bij het invulling geven aan ZGVisie gaat het
niet alleen om de instrumentele kant van het inrichten van systemen en processen, maar
( juist) ook om de mindset en de dialoog over mensgerichte zorg.

‘We investeren in
hoogwaardige zorg’

3

Het invulling geven aan onze (maatschappelijke en strategische) rol in het netwerk,
door het aangaan van samenwerkingen en allianties, en voorop te lopen in het aangaan
van regionale ambities.
Met onze diverse initiatieven in de regio, van het regionaal preventieakkoord tot aan een
nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Pro Persona laten we zien dat wij een spil in het
netwerk willen en kunnen zijn. Onze stakeholders hebben vertrouwen in ons, wat blijkt uit
de intentieverklaringen die we hebben getekend, maar ook uit de intentie tot een meerjarencontract met Menzis en de financieringsbereidheid van onze banken.

Mede in het kader van het meerjarencontract en het hoofdlijnen akkoord medisch
specialistische zorg, lijnen we in 2019 de strategische koers voor 2020 en verder uit.
Daarmee geven we antwoord op de maatschappelijke vragen, zoals ‘hoe remmen
we de groei in zorgkosten?’, ‘Hoe organiseren we de juiste zorg op de juiste plek?’, ‘hoe
geven we invulling aan het concept positieve gezondheid en meer regie bij de patiënt?’

Ons doel ten aanzien van veiligheid is toewerken naar een lerende organisatie, waarin
‘continu verbeteren’ is geïntegreerd in onze manier van werken.
Mensgericht zien wij als patiëntgericht 2.0. Dit staat centraal bij alles wat we doen. Met als
doel dat de zorg is afgestemd op de patiënt (‘eigen regie patiënt’) en waarde voor de patiënt
toevoegt (‘samen beslissen’). Het waardengericht denken in patiëntuitkomsten in brede zin
staat nog redelijk in de kinderschoenen. Mede op aanjagen van de cliëntenraad stippelen
we beleid uit voor het stimuleren van het gebruik van patiënt ervaringen en klantonderzoek.
Dit is een stap richting het sturen op patiëntuitkomsten, wat vanuit het hoofdlijnenakkoord
afgedwongen gaat worden.
Ten aanzien van Goed Georganiseerd is een belangrijke doelstelling voor 2019-2020 het
optimaliseren van onze zorgprocessen en patiëntoriëntatie. De inrichting van de thema’s
moet ook echt gaan leiden tot een patiëntgeoriënteerde inrichting van zorgprocessen en
zorgpaden.
In 2019 staat het uniformeren en standaardiseren van de processen op de polikliniek
centraal, evenals het stroomlijnen van de processen binnen onze acute zorg. In 2020
verbreden we dit naar de klinische processen. Uniformering van de processen is een
belangrijke randvoorwaarde voor de introductie van een nieuw EPD. Het nieuwe EPD moet
onze zorgverleners beter ondersteunen in het optimaal organiseren van onze zorg.
Daarnaast investeren we in integraal capaciteitsmanagement, zodat we de zorg op het
juiste moment op de juiste plek met de juiste persoon kunnen leveren.
We investeren in hoogwaardige zorg, door het stimuleren van opleiding, ontwikkeling en
wetenschap.
We hebben een kerngroep Voeding, sport en bewegen ingericht om te blijven innoveren op
onze speerpunten en om aan te sturen dat voeding en bewegen ook wordt geladen binnen
alle thema’s.
We investeren in de ontwikkeling van Sports Valley om onze ambities waar te gaan maken.
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Bijlage 1: juridische structuur

Figuur Organigram Ziekenhuis Gelderse Vallei vanaf 1 september 2018

De verslaggevende eenheid bestaat uit Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei, Stichting Ondersteunende Diensten Ziekenhuis
Gelderse Vallei en Stichting Gelderse Vallei Vivre. Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft over alle organisaties volledig zeggenschap (100%), met uitzondering van Clean Care Support B.V. (51%). In de figuur hieronder is de juridische structuur schematisch weergegeven. Per 1 januari 2019 is de Stichting Gelderse Vallei Vivre gefuseerd met Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei

Raad van toezicht

Ondernemingsraad

Figuur Juridische structuur Ziekenhuis Gelderse Vallei
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Verpleegkundige adviesraad
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Gipskamer

Dagbehandeling
Multizorg
Patiëntenservice

Duizeligheidscentrum

Flexbureau

Logopedie

Inschrijfbalie

Ergotherapie
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Chirurgisch

Gynaecologie

Scopieafdeling
MDL/long

Ziekenhuis
Gelderse Vallei
Parkeren CV

Cliëntenraad

Stichting Alliantie Voeding
in de Zorg

Oncologische
chirurgie
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Medische staf

Infectiepreventie

Bijlage 2 samenstelling en overzicht (neven)functies raad van bestuur
Naam
mevrouw drs. M.M. van ’t Veld

42

Functie
Voorzitter

Bijlage 3 samenstelling en overzicht (neven)functies raad van toezicht
Leeftijd
48

Nevenfuncties

Werkzaam in de
huidige functie sinds

Bestuurslid Alliantie Voeding in de Zorg vanaf
01-01-2019
Lid commissie vernieuwing strategische agenda Regio
Foodvalley vanaf 1-9-2018
Voorzitter RvT Jantje Beton vanaf 01-09-2018
Lid RvT Verwey-Jonker Instituut tot 1-10-2018
Lid RvT omroep WNL
Lid van de Raad voor civiel-militaire Zorg en
Onderzoek (adviesraad minister van Defensie)
Voorzitter bouwfonds cultuurfonds (onbezoldigd)

01-10-2017

Werkzaam bij de
organisatie sinds
01-10-2017

drs. A. Hakbijl

Lid
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Lid RvT WzW vanaf 25-04-2019

01-02-2018

01-02-2018

Mr. W.J.G. Blaauw

Lid a.i.

63

Voorzitter RvC psycho medisch centrum Synaeda bv.
Voorzitter RvA MSB Isala Zwolle

1-10-2017

1-02-2017
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Naam

Uit dienst bij de
organisatie

1-02-2018
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Functie

Leeftijd

(relevante) (neven)functies

Specifieke
deskundigheid

Benoemd
sinds

Aftredend
per

Komt in
aanmerking voor
herbenoeming

ing. G.A. Alewijnse MMC

Vicevoorzitter,
tevens voorzitter
remuneratie- en
governancecommissie

51

Voorzitter college van bestuur St. Regionaal
Opleidingen Centrum Aventus (tot 1-8-18)
Lid bestuur Strategische Board
Stedendriehoek (tot 1-8-18)
Voorzitter RvB St. Livio (vanaf 1-8-18)
Lid algemeen bestuur Zorgschakel
Enschede (vanaf 1-8-18)

Bedrijfskundig
HRM/organisatiekunde
Onderwijs
Zorg management
Marketing

20-09-2016

2020

Ja

Mevrouw drs. I.T.J.
Grimm-Ruiterkamp, MBA

Lid, tevens lid
auditcommissie
financiën

49

Lid college van bestuur Christelijke Hogeschool
Windesheim
Voorzitter RvC IW4 Beheer NV Veenendaal
Lid RvC Bio Prodict BV (tot 1-6-18)

Financieel
Technologie/ICT
Organisatie- ontwikkeling

29-06-2017

2021

Ja

drs. J.S. van der Heide

Voorzitter, tevens
lid remuneratie- en
governancecommissie

59

Zelfstandig adviseur, project- en
programmaleider.
Lid RvT Groene Hart Zkh. Gouda,
lid kwaliteitscie
Lid RvT St. WoonZorgUnie Veluwe,
vz kwaliteitscie.
Auditor NIAZ
Lid RvT Leliezorggroep
Bestuurslid Lareb

Netwerk zorg
Medisch
Management zorg
Onderwijs / wetenschap

04-11-2016

2020

Ja
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Bijlage 3 samenstelling en overzicht (neven)functies raad van toezicht
Naam

44

Functie

Leeftijd

(relevante) (neven)functies

Specifieke
deskundigheid

Benoemd
sinds

Komt in
aanmerking voor
herbenoeming

Aftredend
per

prof. dr. B.J.M. van der Meer
arts, MBA

Lid, tevens
voorzitter
auditcommissie
kwaliteit &
veiligheid

48

Anesthesioloog-intensivist Amphia
ziekenhuis
Voorzitter vakgroep Anesthesiologie,
intensive care
en pijnbestrijding
Hoofd IC Maasstadziekenhuis (ad interim
sinds 01-11-2017)
Hoogleraar Tias/Tilburg University
Editorial Board BJA-education

Inhoudelijk op zorg en
kwaliteit
changemanagement en
leiderschap onderzoek en
wetenschap

29-06-2017

2021

Ja

drs. W. Oosterom

Lid, tevens
voorzitter
auditcommissie
financiën

67

Lid RvT Reinierhagagroep
Lid RvT GGZ instelling Rivierduinen en
voorzitter auditcommisie financiën
Lid RvC ICCO
Voorzitter auditcommissie financiën
Federatie Medisch Specialisten
Advisor to the board van de WAEH
(wereldorganisatie oogziekenhuizen)

Adviseur gezondheidszorg/
toezichthouder

29-06-2017

2021

Ja

Mevrouw drs. A.C.H.
Versteegden, MBA

Lid, tevens lid
auditcommissie
kwaliteit & veiligheid

49

Voorzitter RvB Vilans
Lid RvC Elan Wonen
Voorzitter bestuur Sekondant

Netwerk zorg
Bedrijfskundig/
organisatieontwikkeling
Management Zorg / Kennis
Management profit

15-03-2016

2020

Ja
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