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Voorwoord
Gezondheid, een waardevol goed. Mensen stellen
hun gezondheid en vitaliteit boven alles.
Ziekenhuis Gelderse Vallei voegt waarde toe aan de
gezondheid van haar patiënten door het leveren van
kwalitatief hoogwaardige medisch specialistische zorg.
Daarvoor bouwen we op de professionaliteit van deskundige en betrokken medewerkers in het volste vertrouwen
dat ze goede zorg voor de patiënt als oogmerk hebben voor
hun handelen. Vanuit een holistisch mensbeeld: niet de
ziekte, maar de mens staat centraal.
Onze toegevoegde waarde komt in het bijzonder tot uitdrukking in onze krachtige oriëntatie en deskundigheid op
het gebied van voeding en bewegen, als belangrijke factor
in het voorkomen van ziekten en het bevorderen van sneller herstel.
Veranderen, verbeteren, innoveren zijn vaste onderdelen
van onze organisatiecultuur. We anticiperen op de mogelijkheden die de technische vooruitgang ons biedt; waar
mogelijk neemt de patiënt de regie, waar nodig ondersteunen we. Een mooie omgeving ondersteunt het welbevinden
van patiënten en gastvrijheid is een vanzelfsprekendheid.
Een gedegen financiële bedrijfsvoering en een goede vermogenspositie vormt de basis voor een sterke positie. Deze
wordt verder vormgegeven door de keuze die we maken in
het zorgaanbod. Zelfstandig en samen met anderen.

Wij zoeken naar nieuwe antwoorden op de nieuwe vragen
die aan de sector worden gesteld, waarbij we altijd de toegevoegde waarde voor de patiënt als uitgangspunt nemen.
Het woord ‘waarde’  heeft in de Nederlandse  taal meerdere betekenissen. Wij duiden het woord ‘waarde’ als ‘van
grote betekenis’.
Dit jaarverslag geeft u een indruk van de activiteiten die in
2014 in dit kader hebben plaatsgevonden, in aanloop naar
2015. Want 2015 is het jaar waarin de integrale bekostiging wordt doorgevoerd en ziekenhuizen volledig risicodragend zijn. Waar selectieve inkoop door zorgverzekeraars en
substitutie van zorg belangrijke thema’s zijn.
In deze onvolmaakte markt met complexe regelgeving
dienen nieuwe uitdagingen zich aan. Ziekenhuis Gelderse
Vallei is er als organisatie klaar voor om de kansen te
benutten. Wij nemen de verantwoordelijkheid hieraan bij
te dragen zeer serieus: door de zorg kwalitatief goed en
doelmatig te organiseren.
Bestuursteam Ziekenhuis Gelderse Vallei
Tom van Loenhout
Dik van Starkenburg
Nicolet Zeller

Jaarverslag 2014 Ziekenhuis Gelderse Vallei 5

1. Uitgangspunten voor de
jaarverslaglegging
In dit jaarverslag geeft Ziekenhuis Gelderse Vallei inzicht in
het profiel van de organisatie, de beleidsdoelstellingen van
2014, de activiteiten en de resultaten. De Raad van Toezicht
en de Raad van Bestuur leggen verantwoording af in dit
verslag. Ook de medische staf, de ondernemingsraad, de
cliëntenraad, de klachtencommissie en de verpleegkundige
adviesraad doen verslag van hun werkzaamheden. Verder
is het kwaliteitsjaarverslag opgenomen en wordt aandacht
besteed aan personeel en arbeidsomstandigheden en aan de
financiële resultaten. Op diverse plaatsen in het jaarverslag
staat de wijze waarop Ziekenhuis Gelderse Vallei inhoud
heeft gegeven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en aan de Corporate Governance, met name
de Zorgbrede Governancecode. Met dit jaarverslag voldoen
wij aan de voorschriften voor jaarverslaglegging voor zorginstellingen.

De prestaties van alle ziekenhuizen worden gemeten en
transparant gemaakt door prestatie-indicatoren. Deze
worden gepresenteerd op de website www.ziekenhuizentransparant.nl of via een link op de site van het ziekenhuis
(www.geldersevallei.nl) en niet herhaald in dit jaarverslag.
De verplichte bijlagen van dit jaarverslag zijn ingevuld
via een webenquête via www.jaarverslagenzorg.nl. Deze
bijlagen bevatten nadere kwantitatieve en kwalitatieve
informatie in tabelvorm en vindt u niet nogmaals in dit
document.
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2. Algemene informatie
Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is een modern ziekenhuis
gericht op goede patiëntenzorg en opleiden. Het ziekenhuis
onderscheidt zich op het gebied van voeding, sport en bewegen. Het ziekenhuis heeft een omzet van ruim € 182 miljoen
en er werken ruim 2.650 medewerkers.

2.2 Structuur van het concern

2.1 Algemene gegevens

Medezeggenschapsstructuur
De cliëntenraad, de medische staf en de verpleegkundige
adviesraad zijn centraal georganiseerd. Verder beschikt het
ziekenhuis over een ondernemingsraad op centraal niveau
en onderdeelcommissies op decentraal niveau. Er is een
onderdeelcommissie gevormd per divisie en één voor het
facilitair bedrijf.
De ondernemingsraad delegeert een deel van de bevoegdheden naar de onderdeelcommissies.
Daar waar de divisiemanager de bevoegdheid heeft om
te besluiten, loopt de medezeggenschap via de onderdeelcommissie. Divisieoverstijgende en instellingsbrede
onderwerpen worden afgehandeld in de (centrale) ondernemingsraad.

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

Juridische structuur
De juridische structuur van het ziekenhuis is opgenomen
in bijlage 3.
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Organisatorische structuur

Raad van Bestuur
Drs. D. van Starkenburg, voorzitter
Mw. drs. N.W. Zeller-van der Werf, lid
Medisch lid bestuursteam: T.T. van Loenhout, cardioloog
divisie
zorgondersteuning

divisie zorg

facilitair
bedrijf

personeel
& opleiding

informatisering
&
automatisering

bureau Raad
van Bestuur

financiën
informatie
& control

geestelijke
verzorging

medische staf

ondernemingsraad
Raad
van
Bestuur

cliëntenraad

verpleegkundige
adviesraad

Raad van
Toezicht

De organisatiestructuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei
bestaat uit een divisie zorg, een divisie zorgondersteuning,
het facilitair bedrijf, vier kenniscentra, geestelijke verzorging, Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Zowel
op instellingsniveau als op divisieniveau is een parttime
medisch manager toegevoegd om vorm te geven aan het
geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf. Verder is het
ziekenhuis in 2012 gestart met functionele eenheden
binnen de divisies, waarbij zowel een zorgmanager als een
medisch hoofd in gezamenlijkheid de leiding heeft.
Samenstelling van de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur,
stafafdelingen, divisies en medische staf per 31-12-2014
Raad van Toezicht
Ir. ing. H. de Boon, voorzitter, tevens lid remuneratiecommissie
Drs. J.M. Bleichrodt, lid, tevens lid auditcommissie financiën
Drs. R. Bosveld, lid, tevens lid auditcommissie financiën
Prof. dr. J.G.A.J. Hautvast, vicevoorzitter, tevens voorzitter
auditcommissie kwaliteit van zorg
Mw. dr. L.C.J.M. Lemaire MBA, lid, tevens lid auditcommissie
kwaliteit van zorg
Mw. dr. E.M. Ott, lid, tevens voorzitter remuneratiecommissie

Divisie zorg
Anesthesiologie, cardiologie, chirurgie, dermatologie, dialyse, diëtetiek, geriatrie, gezinsgerichte zorg (kinder- en
jongerenafdeling, kraam- verlosafdeling), gynaecologie,
intensive care, interne geneeskunde, KNO-heelkunde, longgeneeskunde, mondziekten kaak- en aangezichtschirurgie
(MKA), medische psychologie, medium care, maag-darmleverziekten (MDL), neurochirurgie, neurologie, oncologie,
operatiekamers, opnameplanning, orthopedie, plastische
chirurgie, reumatologie, spoedeisende hulp, urologie en
transmurale zorg.
Divisiemanagers: mw. M.L.F. Boogers MHBA en mw. J.
Wijnveen MSc
Medisch manager: G. J. van der Burg, kinderarts,  F. Heijmer,
anesthesioloog en dr. A.R.H. van Zanten, intensivist
Divisie zorgondersteuning
Apotheek, fysiotherapie, klinisch chemisch en hematologisch laboratorium (KCHL), medische fotografie, medisch
microbiologisch laboratorium (MML), nucleaire geneeskunde, pathologie, radiologie en infectiepreventie.
Taken van divisiemanager waargenomen door: drs. D. van
Starkenburg
Medisch manager: F. Heijmer, anesthesioloog
Facilitair bedrijf
Inkoop, huisvesting & vastgoedbeheer, hoteldienst, logistiek & services, techniek.
Manager: W. Griffioen MFM
Kenniscentra
Bureau Raad van Bestuur: communicatie en patiëntenvoorlichting, juridische zaken, kwaliteit, marketing, organisatieadvies, programmamanagement voeding, sport en
bewegen en zorginnovatie.
Manager: mw. mr. Y.R. Koorevaar-Reuvers MHBA
Financiën, informatie en control (FIC): business control,
internal control, financiën, rapportage & analyse, verkoop,
productie & advies.  
Manager: L.J.M. Bloemers MFE
Personeel & opleidingen: werkloket (personeelsadvies,
werving&selectie, flexbureau, arbo), leerhuis (opleiding,
ontwikkeling en research)
Manager: mw. drs. P.M. Dijkman
Informatisering en automatisering (I&A): proces- en
informatiearchitectuur, ICT en applicatiebeheer
Manager: dr. ir. J.W. van Giessen

Jaarverslag 2014 Ziekenhuis Gelderse Vallei 9

Medisch specialisten
Anesthesiologen: (14)
M. van der Beek, dr. J.B. Bijker, B. Bertina,
B.A.J.M. van Druenen, E.A. Frowijn, A. Heijmer,
H.K. Jap-A-Joe, J.J. Klaver, H.J. Lourens, mw. E.M. ReusenBijsmans, M.A. Siemonsma, dr. D.G. Snijdelaar,
mw. G.H.P. Vissia en P.J. Zwaan.
Arts-microbiologen: (5)
Mw. dr. A.J. van Griethuysen, J.M.G Keijman,
mw. T.T-N Le, mw. dr. E.G. van Lochem
(medisch immunoloog) en dr. M.A. Schouten.
Cardiologen: (7)
Mw. dr. A. Dall’ Agata, F.R. den Hartog, T.T. van Loenhout,
dr. T.J. Oosterhof, H.J. Schaafsma, dr. M.J. van der Veen en
dr. R.J. Walhout.
Chirurgen: (11)
F.D. Boekhoudt, mw. dr. A.M. Bosch, J.P. van Dijk,
mw. dr. N.T. van Heek, Ph.M. Kruyt,
dr. R.M.H.G. Mollen, dr. E.D. Ponfoort, dr. W.K. de Roos,
dr. C. Sietses, J.E.M. Sybrandy en C. van der Waal.
Dermatologen: (6)
Dr. W.P. Arnold, mw. dr. L.M. de Jong-Tieben,
mw. dr. S.L.E. Pfeifer, mw. A.C. Rönnau,
A.J. van ’t Veen en mw. A.M.E. Visser- van Andel.
Geriaters: (4)
Mw. A.M. Aarts, mw. R. Bogers, A. Janse en
mw. D.C.M. Verheijen.
Gynaecologen: (11)
Mw. L.R. Bartelink, mw. dr. E.H. Hopman,
mw. dr. M.M. IJland, mw. N.E. Janssen,
C.W.D.A. Klapwijk, mw. R. Laan, dr. R.A.K. Samlal,
dr. E. Scheenjes, mw. M.C. Spaargaren, P. van de Weg en
dr. M.J.N. Weinans.
Intensivisten: (6)
Mw. D. Burgers, mw. B. Festen, M.A.W. van Iperen,
R. Schellaars, mw. M.S. van der Steen, D.H.T. Tjan en
dr. A.R.H. van Zanten.
Internisten: (12)
Dr. J. Aalten, dr. A. Baars, E. Balk, dr. R.H.H. Bemelmans,
dr. G.W. Feith, mw. A.W. Haringhuizen, dr. R. Heijligenberg,
E.J.F.M. de Kruijf, dr. M.A. Siezenga, mw. dr. G.A. Velders,
dr. R.A. de Vries en dr. J.P.H. van Wijk.
MKA-chirurgen: (4)
Mw. dr.dr. S. Bolouri, L.J. Koppendraaier, M.O. de Lange en
dr. P.J. van Strijen.

Kinderartsen: (9)
W.A. Avis, G.J. van der Burg, mw. C.E.M. Drykoningen,
mw. G.C. de Geus-Francken, mw. C.H. ten Hove,
mw. dr. A.J. Janse, mw. M. Koppejan, P.W. Meijers en
T.D. van Mierlo.
Klinisch chemici: (3)
Mw. dr. S.C. Endenburg, mw. dr. ing. C.A. van Kampen
en mw. dr. J.M.T. Klein Gunnewiek.
Klinisch fysicus: (1)
Ir. B. Shapiro.
Klinisch psychologen: (4)
Mw. I. den Boer, mw. O. Hamburg, F.W. Kuipéri en
mw. M. de Lugt.
KNO-artsen: (5)
Dr. W.M. Boek, J. Burggraaf, dr. R.M. Cardinaal,
dr. M.H.J.M. Majoor en J.W. Sepmeijer.
Longartsen: (7)
D.P.M. de Bruijn, mw. prof. dr. M. Drent, dr. W.K. de Jong,
mw. K.T.M. Oud, A.J. Verheul, A.C. Verschoof en F.A.
Wilschut.
Maag-darm-leverartsen: (6)
Dr. D.J. Bac, dr. J.D. van Bergeijk, mw. dr. R. Meiland,
W.G.N. Mares, dr. J.J. Uil en Prof. dr. B.J.M. Witteman.
Neurochirurgen: (1)
P.E. Woerdeman.
Neurologen: (7)
Dr. C. Jansen, dr. P.H.P. Jansen, P. Maat, S.P.P Matthijs,
J.P.M. Rovers, M.H. Smidt, dr. M.G. Smits.
Nucleair geneeskundigen: (3)
Mw. dr. C.D.L. Bavelaar-Croon, dr. J.D.G.S. Kuyvenhoven en
C. Le.
Orthopedisch chirurgen: (7)
W.J. Beijneveld, W.H. van Helden, J.I. de Jong, P.J.C. Kapitein,
A.J.A.M. Ooms, A. Swets en mw. dr. M. Zengerink.
Pathologen: (3)
Mw. M.C.R.F. van Dijk, dr. A.H. Mulder en dr. T.E.G. Ruijter.
Plastisch chirurgen: (3)
Mw. L.E.F. Halmans, mw. dr. E.H.B.M. Tilleman en
mw. M.M.P. Zandbergen.
(Top)sportartsen (buitengewone stafleden): (4)
Mw. I.E. Gobes-de Punder, mw. P. Groeneboom,
mw. D.W. Paul en P.C.J. Vergouwen.
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Radiologen: (9)
A. van Die, mw. I.E.M.G. Jung, mw. D.L.M. de Kemp,
S.J Maresch, dr. J.J. Nikken, mw. L.G van der Plas,
G.J. Spaargaren, F.A. Timmer en mw. H.W. Wiersma.
Reumatologen: (4)
Mw D.F. van Breukelen, mw. dr. E.A.J. Dutmer, dr. M.J. Rood
en dr. J.N. Stolk.
Revalidatie-artsen (buitengewone stafleden): (2)
Mw. A. Geesken, R.S. Meijer.
SEH-artsen: (4)
Mw. L. Dudink, mw. S.P. Kruizinga, M. Majidpour en
mw. T.J. Oosterveld.
Urologen: (3)
M.D.H. Kortleve, A.C. Viddeleer, Jhr. O.B. van Vierssen Trip.
Ziekenhuisapothekers: (7)
Mw. S.O. Belliot, dr. H.P.R. Bootsma, mw. M.J.H. Kaal,
mw. M. Koopmann, H.J.W. Lammers,  mw. dr. S.C. Marczinski
en Y.G. van der Meer.

2.3 Kerngegevens
Doelstelling
Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt kwalitatief hoogwaardige
(para-)medische en verpleegkundige zorg op een betrokken en patiëntgerichte wijze. We doen dit als geïntegreerd
medisch specialistisch bedrijf.
Missie
Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt kwalitatief hoogwaardige
medische zorg op een betrokken en patiëntgerichte wijze
voor patiënten uit West- en Midden-Gelderland en OostUtrecht.
De missie komt tot uitdrukking in de volgende kernwoorden: patiëntgericht, professioneel, gezamenlijk en ondernemend.
De patiënt staat centraal. Iedere patiënt is een individu,
dat vraagt om een voor hem of haar unieke bejegening en
behandeling. Zorg van hoogwaardige kwaliteit betekent:
goede medische resultaten, patiëntgerichte zorg en een
efficiënte organisatie. Medewerkers zijn daarom professioneel en goed opgeleid.
Samen wordt gewerkt aan uitstekende zorg. Kenmerkend
voor de werksfeer in Ziekenhuis Gelderse Vallei is de collegialiteit en de intensieve samenwerking binnen teams
en tussen teams, op cluster- of instellingsniveau en tussen
professionals. Niet alleen de individuele medewerker, maar
de kracht van het team maakt het verschil.

Een resultaatgerichte bedrijfsvoering vraagt om een
actieve, ondernemende en stimulerende werkomgeving.
Werken in een cultuur waarin het wordt gewaardeerd dat
mensen oog hebben voor verbeteringen en initiatieven
nemen om deze te realiseren.
Kernactiviteiten
Anno 2014 is Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede een modern
ziekenhuis gericht op goede patiëntenzorg en opleiden.
Het ziekenhuis heeft een omzet van ruim € 182 miljoen.
De patiënt kan met al zijn zorgvragen terecht door de aanwezigheid van poortspecialismen, een groot aantal subspecialisaties en de samenwerking met andere zorgcentra. We
leveren een volledig pakket aan professionele zorg, onderzoek en behandeling. Het ziekenhuis vervult daarmee een
belangrijke regionale functie.
Ons ziekenhuis staat bekend om zijn expertise op het
gebied van voeding, sport en bewegen, echografie en MRI,
intensieve zorg en slaapproblematiek.
Kwaliteit en patiëntveiligheid staan hoog in het vaandel:
patiëntveilig werken is op alle niveaus in de organisatie
een belangrijk onderdeel van het dagelijks handelen.
Het ziekenhuis is door het Nederlands Instituut voor
Accreditatie in de Zorg (NIAZ) inclusief het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) geaccrediteerd sinds 2004.
Ons ziekenhuis onderscheidt zich op het gebied van voeding en bewegen. Het ziekenhuis profileert zich met een
aantal voedingsspecials en creëert een toegevoegde waarde op het gebied van gastvrijheid, door gebruik te maken
van het unieke maaltijdservicesysteem At Your Request.
Op basis van voedingsonderzoek samen met de
Wageningen Universiteit implementeren we innovatieve
voedingsbehandelingen die ondersteunend zijn bij het
behalen van optimale gezondheidswinst. We besteden
onder andere voor en tijdens de ziekenhuisopname extra
aandacht aan voeding.
Het ziekenhuis en de bijbehorende spreekuurcentra in
Barneveld en Veenendaal en een polikliniek met prikpost
in Wageningen waarborgen de patiëntenzorg dicht bij
huis voor de inwoners van West- en Midden-Gelderland en
Oost-Utrecht.
We streven naar een warme, patiëntvriendelijke sfeer
waarin iedereen vanuit elke geloofs- en levensovertuiging
respectvol met elkaar omgaat. Goede arbeidsomstandigheden en een klimaat waar persoonlijke ontwikkeling
wordt gestimuleerd, maken het ziekenhuis tot een goede
en gewaardeerde werkgever voor haar ruim 2.650 medewerkers en potentiële medewerkers in de wijde omtrek. De
professionele zorg boeit onze medewerkers, de collegiale
sfeer binnen het ziekenhuis bindt onze medewerkers.
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Specialismen en bijzondere functies
Anesthesiologie
Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie
Cardiologie
Nefrologie
Chirurgie
Neurochirurgie
Dermatologie
Neurologie
Geriatrie
Nucleaire geneeskunde
Gynaecologie
Oncologie
Hematologie
Orthopedie
Intensive Care geneeskunde
Pathologie
Interne geneeskunde
Plastische chirurgie
Kindergeneeskunde
Psychiatrie
Klinische chemie
Radiologie
Klinische fysica
Reumatologie
Medische psychologie
Revalidatie
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
(Top)sportgeneeskunde
Longgeneeskunde
Urologie
Maag-Darm-Leverziekten
Ziekenhuisfarmacie
Medische microbiologie

AWBZ-functies
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een AWBZ-vergunning
voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ), die wordt uitgevoerd door de naast het ziekenhuis gelegen instelling voor
GGZ van Pro Persona.
(Medische) opleidingen
Het ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis.
Bestaande en nieuwe (para)medische en verpleegkundige
opleidingen worden actief aangeboden of ondersteund.
Ziekenhuis Gelderse Vallei verzorgt opleidingen voor
medisch specialisten (gynaecologie, interne geneeskunde,
KNO, kindergeneeskunde, anesthesiologie en chirurgie),
de opleiding klinische chemie en medische psychologie,
verpleegkundige opleidingen, verpleegkundige vervolgopleidingen en opleidingen voor medisch ondersteunende
functies.
Samenwerkingsrelaties
Het ziekenhuis streeft naar samenwerking in de keten
en ontplooit hiertoe diverse initiatieven. Met Rijnstate in
Arnhem en het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem wordt
invulling gegeven aan een volledig pakket van kwalitatief
goede zorg in de regio, in het bijzonder bij de laagvolume
en hoogcomplexe chirurgie op oncologisch gebied. Dit
samenwerkingsverband heeft vorm gekregen in de Alliantie
Regionale TopZorg (A.R.T.Z.).
Met verzorgings- en verpleeghuizen wordt door verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis samengewerkt.
Er is een samenwerkingsverband met de organisatie van
regionale huisartsen en de maatschap gynaecologie werkt
nauw samen met de verloskundigen in de regio Gelderse
Vallei, het verzorgingsgebied. In samenwerking met diverse
(thuis)zorgorganisaties is de afdeling multizorg actief die
de overgang van patiënten vanuit het ziekenhuis naar
andere zorgvormen organiseert.

Samenwerkingspartners
Partner
UMC Utrecht
UMC Nijmegen
ROC A 12
CHE
Wageningen Universiteit
& Research center
Rijnstate (Arnhem)
Rijnstate en Slingeland
Ziekenhuis (Alliantie
Regionale TopZorg, A.R.T.Z.)
Rivierenland (Tiel)

Onderwerp/doel
- Medische opleidingen
- Co-assistenten opleidingen
- Medische opleidingen
- Co-assistenten opleidingen
Verpleegkundige opleidingen
Verpleegkundige opleidingen
Voeding

Medische microbiologie
Pathologie
Regionale TopZorg, hoog
complexe zorg

Medische microbiologie
IC
Gelderse Vallei Vivre
Niet verzekerde zorg
Bergman Clinics
Oogheelkundige zorg
Clean Care Support (BV)
Schoonmaak
Netwerk geriatrie
Ketenzorg
IKNL
Kankerregistratie
Inkoopalliantie ziekenhuizen Gezamenlijk inkopen(IAZ)
Trombosedienst
Trombosezorg
Huisartsenpost (HAP)
Ketenzorg
Stadsapotheken / DAP
Farmaceutische zorg
Arnhems Radiotherapeutisch Oncologische zorg
Instituut (ARTI) i.c.
Radiotherapiegroep
Instellingsapotheek
Farmaceutische zorg aan
Gelderse Vallei
de V&V sector
Eerstelijns verloskundigen
Geboortezorg
Kraamzorg Samenwerkings- Geboortezorg
verband Ede e.o.
Verpleeg- en verzorgingsKetenzorg
huizen in de regio

2.4 Strategie en gevoerd beleid
Visie en strategie
In onze visie staan de behoeften en wensen van de patiënt
centraal. Er wordt gewerkt vanuit het besef dat iedere
patiënt uniek is, een eigen problematiek heeft en een
specifieke behandeling nodig heeft. Vanuit dit uitgangspunt blijven we werken aan ons functioneren, zowel op
medisch vlak als in de bedrijfsvoering. Daarbij hanteren we
een aantal hoofdthema’s.
Het ziekenhuis kiest voor een (inter-)regionaal profiel: het
verzorgen van de algemene ziekenhuiszorg in de regio met
specialisatie op een aantal complex medisch specialistische
zorgprofielen voor een groter verzorgingsgebied.
In 2017 is Ziekenhuis Gelderse Vallei een modern, toegankelijk opleidingsziekenhuis met een hoofdlocatie in Ede
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voor acute en complexe curatieve zorg. Voor inwoners van
de grote kernen Barneveld, Veenendaal en Wageningen is
de basiszorg dichtbij huis beschikbaar in onze goed geoutilleerde en toegankelijke diagnose- en behandelcentra.
Daarnaast ondersteunen we goede zorg thuis met behulp
van digitale voorzieningen. Een deel van de zorg bieden we
zelfstandig aan en een deel samen met andere organisaties
in netwerken. Deze keuzes maken we onder meer op basis
van ons profiel, onze expertise en samen met onze relaties
en zorgpartners.
Ziekenhuis Gelderse Vallei vervult haar maatschappelijke
functie van zorgverlener, werkgever, opleider en ondernemer. Wij doen dit vraag- en doelgericht. Ziekenhuis
Gelderse Vallei biedt een breed pakket goed georganiseerde
state of the art zorg aan. Met wetenschappelijk onderbouwde voedings- en bewegingsconcepten versterkt Ziekenhuis
Gelderse Vallei deze zorg en onderscheidt het ziekenhuis
zich in de zorgmarkt. Vanuit de kernwaarden patiëntgericht,
professioneel, gezamenlijk en ondernemend is Ziekenhuis
Gelderse Vallei een betrouwbaar en aantrekkelijk ziekenhuis voor patiënten, werknemers en partners.
Gevoerd beleid 2014
Het jaar 2014 stond in het teken van de ontwikkelingen
rond het thema concentratie en spreiding van ziekenhuiszorg en regie en afstemming in de zorg(keten). Dit leidde
tot het verder aanbrengen van focus in onze dienstverlening, profilering op het gebied van voeding en bewegen
en het organiseren van samenwerking met andere zorginstellingen in de keten. Intern was veel aandacht voor de
invoering van integrale bekostiging en de hiermee gepaard
gaande nieuwe constructie met de vrijgevestigd medisch
specialisten. Verder was er aandacht voor de versterking
van de positie van de medewerkers in hun professionele
functievervulling.
Het ziekenhuis had voor 2014 vijf hoofddoelstellingen en
heeft deze gerealiseerd door het ondernemen van vele
activiteiten. Deze doelstellingen komen onderstaand aan
bod met voorbeelden van de bijbehorende activiteiten en
resultaten.
Doorontwikkeling zorgpakketten aan de hand van
het gekozen profiel
Acute en complexe zorg
In navolging op de ontwikkelingen in de acute en complexe
zorg zijn de volgende resultaten behaald:
- Alliantie Regionale TopZorg (A.R.T.Z) is gestart en verdeling complexe zorg over de regio is hierin voortgezet;
- Handhaven van de geboortezorg: Verpleegkundig
Samenwerkingsverband VSV+ is opgericht en de
samenwerkingsovereenkomst is getekend;
- 24/7 interventie radiologie is in ontwikkeling;
- Veiligheid op verloskundig gebied sterk verbeterd doordat embolisatie nu mogelijk is;
- Afspraken over de (acute) EVAR gemaakt;
- Huid-op-huid-contact na bevalling is gerealiseerd;

-

Geïntegreerde spoedpost gerealiseerd incl. verbouwing;
Inzicht gekregen in de knelpunten op de SEH;
Goede door-to-needle-time bij CVA door goede samenwerking SEH en neurologie;
IC boxen gerealiseerd.

Chronische zorg
Visie op chronische zorg regio Gelderse Vallei is ontwikkeld
en vastgesteld. Er is een start gemaakt met de eerste experimenten die leiden tot substitutie van zorg.
Electieve zorg
Visiedocument focuszorg producten is vastgesteld. De
eerste drie focuszorg producten, te weten: galblaas- , liesbreuk- en kniekijk operatie zijn gelanceerd. Ook is er een
start gemaakt met een klantenonderzoek waarin de klantenwaardering voor deze producten wordt onderzocht.
Patiëntveiligheid
In 2014 is de stuurgroep medicatieveiligheid geformeerd.
De stuurgroep geeft actief richting aan het medicatieveiligheidsprogramma, monitort periodiek de voortgang en
resultaten en stuurt zo nodig bij om geplande uitkomsten
te realiseren. Voor de komende jaren wordt het programma
medicatieveiligheid door de stuurgroep verder ontwikkeld
aan de hand van de geldende richtlijnen.
Het plan van aanpak handhygiëne is goedgekeurd waarna
er begonnen is met audits en scholing. Het project loopt
door tot 2016.
Prestatie- en kwaliteitsindicatoren
In 2014 is de stuurgroep seniorvriendelijk ziekenhuis
gestart met als doel: behalen van het landelijk keurmerk
seniorvriendelijk ziekenhuis. Dit keurmerk wordt in 2015
opnieuw aangevraagd.
Tijdens het auditbezoek van het NIAZ in oktober 2014 zijn
de processen in het ziekenhuis opnieuw onder een vergrootglas gelegd door een externe auditcommissie. Deze
beoordeelde de organisatie aan de hand van de geldende
normen en kwaliteitseisen. Op basis van de gesprekken, de
afdelingsbezoeken en de bevindingen in het evaluatierapport is besloten de accreditatie van het ziekenhuis te verlengen tot 2016.
Kwaliteitsindicatoren zijn met behulp van het datawarehouse dagelijks inzichtelijk met Visual Analytics. Daarnaast
is er een start gemaakt met het uitvoeren van Patient
Reported Outcome Measures (PROMs) en hebben we in
het najaar 2014 inzicht gekregen in de Consumer Quality
Index, ofwel CQ index, van alle specialismen. Op basis van
deze uitkomsten worden er voor 2015 plannen van aanpak
gemaakt als onderdeel van het jaarplan 2015.
Door de afdeling kwaliteit is er begin 2014 een managementrapportage ontwikkeld waarin per zorgeenheid de
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menten zoals documenten, audits, incidenten, prospectieve
risico-inventarisatie (PRI), etc. worden gepresenteerd. Het
is een groeimodel dat zich het komende jaar verder zal ontwikkelen.
Zorglogistiek
Als onderdeel van het project ‘Sturen op patiëntenstromen’
is de benodigde klinische beddencapaciteit herberekend.
Dit heeft o.a. geresulteerd in het opheffen van de afdeling kort verblijf. Met ingang van 1 december 2014 is een
zorgmanager capaciteitsmanagement en zorglogistiek
aangesteld. De uitkomsten van het project ‘optimaliseren
planningsproces opname/OKC’ is overgedragen aan deze
zorgmanager. Implementatie volgt in 2015.
In samenwerking met het OK-centrum en de afdeling
financiën zijn de implantaten voor  knieën en heupen
traceerbaar gemaakt door het gebruik van barcodes die
op verschillende momenten in het proces worden gescand.
Hiermee zijn de implantaten per patiënt te volgen, is de
voorraadwaarde inzichtelijk, worden de kosten geboekt
overeenkomstig het verbruik en is het bestelproces geautomatiseerd. In 2015 zal ook voor andere implantaten en
kostbare verbruiksmiddelen deze werkwijze ingevoerd
gaan worden. Met deze ontwikkeling ontstaat geleidelijk
een nauwere relatie tussen de goederen- en zorglogistiek.
Activiteitenplanningen in de zorg zijn leidend en worden
gekoppeld aan de goederenlogistiek waardoor korte
ketens in werkprocessen ontstaan, tegen zo laag mogelijke
kosten.
Polikliniek van de toekomst
Het patiëntencontactcentrum is goedgekeurd en zal in april
2015 operationeel zijn.
Het project digitaal aanmelden is goedgekeurd en zal in
2015 gefaseerd worden geïmplementeerd. In navolging van
dit project is er beleid voor narrowcasting in voorbereiding.
De totale bewegwijzering is vervangen door een nieuw
systeem. Hierbij zijn de bouwdelen met letters en kleur
aangegeven en zijn de kleuren van de borden en de tekst
gewijzigd zodat ze beter leesbaar zijn. Daarbij zijn bestemmingsnummers ingevoerd voor elke afdeling.
Vallei apotheek
In de centrale hal is de nieuwe poliklinische apotheek,
De Vallei Apotheek, gerealiseerd. Hier kunnen patiënten
direct na ontslag of na een polikliniekbezoek de voorgeschreven medicatie voor de thuissituatie afhalen.
Digitale ontwikkelingen
Het overdrachtsdocument E-zorg is geconsolideerd en de
12 zorgpaden zijn verder geoptimaliseerd. Het project Blink
is overgegaan in het project GlucOnline.
De applicatie patiëntenportaal en huisartsenportaal is
in productie gebracht. Er is in het najaar een voorzichtige start gemaakt met het maken van afspraken via het
patiëntenportaal voor de specialismen kindergeneeskunde

en longgeneeskunde. In 2015 zal het patiëntencontactcentrum starten en zullen bijvoorbeeld de ‘vragentrechters’
verder worden ontworpen en ook worden gebruikt voor
het patiëntenportaal.
In 2015 zullen we het oorspronkelijke Elektronisch
Patiënten Dossier (EPD)-programma afronden. Daarnaast
zullen we een project starten voor veilige e-mail uitwisseling met patiënten, het patiëntenportaal voor het 24/7
maken van afspraken verder uitbreiden en de mogelijkheid
onderzoeken of we het portaal kunnen gebruiken voor
het veilig inzien van de eigen medische gegevens door de
patiënten.
Structuurplan huisvesting
De uitbreidingsnieuwbouw is volledig in gebruik genomen
en de officiële opening van het nieuwe bouwdeel, het
oncologisch centrum, heeft in maart 2014 plaatsgevonden.
Ook is dit jaar het structuurplan huisvesting voor 2015
tot en met 2020 uitgewerkt. Zowel inhoudelijk als financieel zijn de plannen in kaart gebracht. Daarnaast is de
samenhang tussen de plannen duidelijk zodat ook een realistische planning kon worden gemaakt. Op basis van het
structuurplan krijgen de uitbreiding en renovatie van het
OKC en het oplossen van ruimteproblemen in de polikliniek
prioriteit.
De keuze voor uitvoering van andere projecten uit het
structuurplan zal in het eerste kwartaal 2015 gebeuren op
basis van de financieringsmogelijkheden voor de komende
jaren. Hierbij wordt ook naar de investeringsbehoefte op
het gebied van ICT, EPD, (medische) apparatuur en onderhoud gekeken.
In het kader van de intensivering van de samenwerking
tussen de SEH en HAP zijn de wachtruimten en balies geïntegreerd. Er is ook een nieuw callcenter voor de huisartsenpost gerealiseerd en diverse kantoren van de HAP zijn
verhuisd naar een andere locatie.
Verantwoordelijkheid voor professionals met regie van de
patiënt op zijn zorgproces
Verpleegkundig beleid
De stuurgroep verpleegkundig beleid heeft het profiel MBO
en HBO vastgesteld met behulp van proeftuinen. Het opleidingstraject is in samenwerking met het leerhuis verder
aangepast en het scholingsplan deskundigheidsbevordering is in 2014 verder uitgewerkt.
Arbeidsinzet
Het trainingsprogramma ‘Duurzaam vitaal en gezond’,
gestart in 2013, is voortgezet in 2014 en zal verder vervolgd worden in 2015.
Professionalisering
In 2014 is in samenwerking met KPMG gewerkt aan het
professionaliseren van de afdeling fysiotherapie. Er is een
methodiek ontwikkeld om de productiviteit in beeld te
krijgen. 80% van de verbeterpunten is doorgevoerd.
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Begin 2014 zijn er richtlijnen opgesteld voor de invulling en
registratie van de verpleegkundige spreekuren. Vervolgens
heeft een analyse plaatsgevonden en is er een onderzoeksvraag geformuleerd om eventuele substitutie naar de eerste lijn in beeld te brengen. De uitkomsten hiervan zullen in
2015 worden gerapporteerd.
ZGV als netwerkpartner in de regio
Verloskundig Samenwerkingsverband
Voor een betere geboortezorg in de regio is het
Verloskundig Samenwerkingsverband VSV+ is opgericht
en is de samenwerkingsovereenkomst is getekend. De
samenwerking binnen het VSV+ kenmerkt zich door de
keten-samenwerking waarbij professionals de gegeven
zorg naadloos op elkaar laten aansluiten. Een zorgketen
waar de (aanstaande) zwangere zich doorheen beweegt
en waar de beste zorg in samenwerking wordt geleverd.
Oogheelkundige zorg
Per 1 januari 2014 heeft Bergman Clinics de oogheelkundige zorg van Ziekenhuis Gelderse Vallei overgenomen.
Bergman heeft op 14 april een nieuwe locatie in Ede
geopend. Patiënten kunnen hier terecht voor alle oogheelkundige zorg: voor het spreekuur van de oogarts, een
poliklinische ingreep, een operatie, een laserbehandeling
of voor een ooginjectie. Oogheelkunde in de spreekuurcentra in Barneveld en Veenendaal blijft bestaan. Het volledige pakket van oogheelkunde van Ziekenhuis Gelderse
Vallei wordt gecontinueerd in een nieuwe oogkliniek van
Bergman Clinics in Ede. Goede oogzorg voor de regio is hierdoor gewaarborgd. Spoedpatiënten kunnen zoals gebruikelijk via de SEH terecht. De oogartsen van Bergman doen de
spoedconsulten in het ziekenhuis.
A.R.T.Z.
Eind 2014 is bekend gemaakt dat we met Rijnstate en
het Slingeland Ziekenhuis samenwerken onder de naam
A.R.T.Z. Er is een Alliantie Regionale TopZorg gesloten op
het gebied van complexe, medische zorg. We werken al
ongeveer twee jaar samen bij operaties die relatief weinig
voorkomen, zoals bij de behandeling van bepaalde vormen
van long-, maag- en leverkanker. In de komende jaren wordt
deze samenwerking uitgebreid met andere vormen van
zorg. Door de samenwerking gaat de kwaliteit van zorg in
Gelderland verder omhoog. Dat komt omdat zorgverleners
met elkaar kennis en ervaring delen, de hoogste standaard
van elk ziekenhuis leidend is voor de drie ziekenhuizen en
omdat er meer mogelijkheden zijn voor wetenschappelijk
onderzoek en innovaties. Dat betekent dus kwaliteitswinst
voor de patiënt: Topzorg in zijn eigen regio.
Het eerste onderdeel van de samenwerking is het A.R.T.Z.
Oncologisch centrum. Bestuurders en medisch specialisten
van de ziekenhuizen hebben een visie en ambitie ontwikkeld voor deze samenwerking. De eerste behandelingen
die hieronder vallen zijn die voor borstkanker, longkanker,
urologische kanker en maag-, darm- en leverkanker. Per

kankersoort werkt een multidisciplinair team uit de drie
ziekenhuizen aan het uniformeren en verder afstemmen
van de behandeltrajecten.
Chronische zorg in de regio
Vanuit het 1-2e lijns platform is een gezamenlijke visie op
chronische zorg voor de regio Gelderse Vallei ontwikkeld.
Dit dient als fundament voor het inrichten van de toekomstige zorgverlening. De visie is gevoed vanuit de landelijke
visies, regionale visies en specifieke praktijkervaring.
Samenwerking op het gebied van bewegen
Om de ambitie op het gebied van bewegen waar te maken
borgden we in 2014 het regionaal overleg met de fysiotherapeuten en hebben de samenwerking uitgebreid met
nieuwe zorgpaden naast de reeds bestaande orthopedische zorgpaden.
Voeding, topsport en bewegen als onderdeel van
de identiteit
Programma’s
Het programma Basta is ontwikkeld voor kinderen van
8 -12 jaar. Dit multidisciplinaire programma wordt ondersteund door een digitaal werkboek. Ook zijn er bestendigheidsprogramma’s ontwikkeld: NaTafelen! (3-8jaar) en
Mastertoppers (12-18 jaar). Het behandeltraject verloopt
in deze programma’s voor een groot deel via E-zorg.
De eetprogramma’s voor kinderen worden na de pilotfase
uitgerold naar de eerste lijn, waarbij AanTafel! succesvol
is afgerond en opnieuw gestart in Veenendaal. Er zijn ook
positieve ontwikkelingen in Wageningen gaande.
Onderwijs
Ambassadeurs voor de internalisering van voeding en
bewegen zijn geworven. Er zijn zes ambassadeurssessies
gehouden waaraan 150 medewerkers hebben deelgenomen. Naar aanleiding van de presentaties op de afdelingen
zijn er 25 beloften als ambitie en doelstelling op dit gebied
per team definitief vastgesteld.
Innovatie
In 2014 zijn verschillende zorginnovatieprojecten gerealiseerd. Deze hadden als thema: patiëntveiligheid, voeding
en bewegen of zorglogistiek. Naast de speciale eetprogramma’s voor kinderen werden er o.a. projecten uitgevoerd met als doel de (transmurale) palliatieve zorg verder
te ontwikkelen, het beweeggedrag van patiënten in de
ziekenhuisomgeving te verbeteren, een wondexpertisecentrum op te zetten, de logistiek bij bepaalde orthopedische ingrepen te verbeteren door bijv. een regionaal,
transmuraal netwerk en ketenrichtlijnen te ontwikkelen
en de E-zorg uit te breiden.
Bepaalde ontwikkelingen hebben geleid tot een persbericht over onze mini-ijslolly de zogenaamde FRODIO. Dit
bericht had grote impact en landelijk bereik. De ijslolly’s
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zijn beschikbaar in verschillende smaken. We verstrekken
ze aan patiënten met een vochtbeperking op de afdelingen
cardiologie en nefrologie.
Gastvrijheid met sterren
De deelname aan gastvrijheid met sterren was succesvol.
Het ziekenhuis behaalde de landelijke tweede plaats met
de hoogste score van vijf sterren voor gastvrijheid. Ook in
2015 zal het ziekenhuis weer meedoen met deze kwaliteitsmeting.
Jaarkalender voedingsthema’s
In 2014 is de hoteldienst gestart met het opstellen van
een jaarkalender met daarin verschillende thema’s rondom
voeding. Op geplande dagen wordt een bepaald product
of productgroep uitgelicht. Hierover wordt informatie
verstrekt en er worden bijzondere en leuke gerechten van
gemaakt. Hierin vindt samenwerking plaats tussen het
personeelsrestaurant, de infotheek, At Your Request (maaltijdservicesysteem voor patiënten) en Vermaat. Enkele
thema’s waren: tomaten, streekgerechten en insecten.
Buitengewoon hoogleraar
MDL-arts prof. dr. Ben Witteman is buitengewoon hoogleraar Voeding en darmgezondheid in transmurale zorg.
Hij maakt parttime deel uit van de afdeling Humane voeding van Wageningen Universiteit. In zijn leerstoelopdracht
‘Voeding en darmgezondheid in transmurale zorg’ komt zijn
deskundigheid en werkervaring samen. Sinds 2007 werken ziekenhuis en universiteit nauw samen in de Alliantie
Voeding Gelderse Vallei waarin gezamenlijk onderzoek
wordt uitgevoerd naar de interacties tussen voeding, ziekte
en gezondheid.
Ruimte voor (gezamenlijke) sturing
Integrale bekostiging
In 2014 hebben we voorbereidingen getroffen voor de
invoering van integrale bekostiging per 2015 en de hiermee
gepaard gaande nieuwe constructie met de vrijgevestigd
medisch specialisten. De vrijgevestigd medisch specialisten

hebben gekozen voor de oprichting van een coöperatie: de
Coöperatie Medisch Specialisten Gelderse Vallei.
Deze coöperatie het medisch specialistische bedrijf binnen
het ziekenhuis waarin de activiteiten van de vakgroepen
van 17 medische specialismen worden uitgevoerd. De
werkzaamheden van de vakgroepen worden hoofdzakelijk
uitgevoerd binnen het ziekenhuis. De missie van de coöperatie is om de hoogst haalbare kwaliteit van patiëntenzorg
te leveren binnen een professioneel en efficiënt georganiseerd bedrijf.
Decentralisatie
Effecten van de decentraal ingerichte organisatie zijn
zichtbaar waarbij we de ruimte voor initiatieven en het
benutten van kansen nadrukkelijk hebben gestimuleerd.
Hiervoor zijn enerzijds daar waar nodig de kaders verduidelijkt, opdat de ruimte die er is beter zichtbaar werd.
Anderzijds werden medewerkers meer uitgedaagd invulling te geven aan die ruimte.
Strategisch personeelsbeleid
De focus ligt op doelmatige personeelsinzet, door het
flexibiliseren van de dienstenstructuur. We willen de personeelscapaciteit beter laten aansluiten op de werkdruk en
de zorgzwaarte door andere roosterdiensten. Hiervoor zal
een globale inventarisatie per afdeling worden gemaakt.
Er is een subsidieaanvraag gedaan waarmee de kosten van
dit project gedekt worden. Dit project loopt door in 2015.
De eerste helft van 2014 is gebruikt om de mogelijkheden
te onderzoeken voor een pilot met zelfroosteren. Deze
mogelijkheid wordt niet verder uitgewerkt in verband met
de hoge aanschafkosten van het ondersteunende zelfroosterpakket en de onzekerheid of het de gewenste uitkomsten oplevert.
Stuurinformatie
Het dashboard in Visual Analytics is in 2014 verder gecompleteerd waarmee er visueel en gedetailleerd real-time
informatie beschikbaar is voor de budgethouders. Verdere
ontwikkeling loopt door in 2015.
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27 januari 2014

Radiologisch Centrum in Ede beoordeelt
geblesseerde Olympische sporter in Sotsji

Nederlandse wintersporters bij de Olympische Spelen in Sotsji weten zich verzekerd
van goede zorg en krijgen bijzondere service. Het Radiologisch Centrum voor Topsport
(RCT) kijkt vanuit Ede mee als een geblesseerde sporter in Sotsji een röntgen, echoof MRI-onderzoek krijgt. NOC*NSF werkt al jaren nauw samen met de radiologen van
het RCT. Deze samenwerking bevalt zo goed, dat het contract voor second opiniononderzoek bij alle Olympische en Paralympische Spelen sinds 2008 is afgesloten.
‘Als een sporter een blessure oploopt, krijgen wij de onderzoeken voor directe beoordeling vanuit Sotsji in het ziekenhuis in Ede op onze beeldschermen.

Gedurende het gehele jaar staan wij
klaar voor de topsporters. We hebben
een zeer goede samenwerking met Elite
Sports Medicine, een topsportpoli waar
topsportartsen Peter Vergouwen, Ingrid
Paul en Petra Groenenboom werken. Veel
van de Olympische sporters hebben wij
samen met hen al begeleid. Ook op het
moment dat het er om spant, willen wij
het Olympic Team Netherlands en de
medische staf van NOC*NSF optimaal
ondersteunen!’ aldus Bas Maresch, een

van de gespecialiseerde radiologen van
het RCT werkzaam in Ziekenhuis Gelderse
Vallei.
Second opinion
Speciaal voor de Olympische Spelen in
Sotsji is in Ede een werkstation ingericht
dat een directe verbinding heeft met
NOC*NSF vanuit het Olympisch Dorp,
zowel vanuit het zogenaamd coastal
cluster als het mountain cluster, om zo
een optimaal prestatieklimaat te creëren.

Zodra een sporter in Sotsji een echografie, MRI of CT moet ondergaan,
kijken radiologen Frans Timmer en
Bas Maresch in Ede mee en geven
hun deskundig advies.
Spoedeisende blessure
Het Radiologisch Centrum voor Topsport
heeft al eerder bij de Olympische en
Paralympische Spelen in 2008 in Beijing
en 2012 in Londen en de Olympische
Winterspelen in Vancouver (2010) goed
werk verricht. Echter ook gedurende
het jaar komen topsporters naar Ede.
Zij worden door hun bondsarts doorverwezen voor een nadere diagnose of
tweede opinie bij een al dan niet spoedeisende blessure. De sporters kunnen
binnen één of enkele dagen terecht bij
het RCT in Ede. In dit centrum werken
gespecialiseerde radiologen op het
gebied van topsportblessures.
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24 februari 2014

Schoonheidsbehandeling tijdens chemotherapie
Patiënten met kanker die in Ziekenhuis
Gelderse Vallei een chemotherapie
ondergaan kunnen kiezen voor een
behandeling door een schoonheidsspecialiste. Door de ziekte zelf of door
de chemotherapie kan het uiterlijk van
patiënten met kanker soms behoorlijk veranderen. Daarom is er binnen
Ziekenhuis Gelderse Vallei extra aandacht voor het uiterlijk door verschillende individuele afspraken en workshops op het gebied van lichamelijke
verzorging.

‘Even je ellende
vergeten en
je heerlijk laten
verwennen’
‘Ik koos voor een nek-, schouder- en
gezichtsmassage’, vertelt Sonja Leclerc
de Courcelles. Zij kreeg geruime tijd
chemotherapie vanwege borstkanker.
’Wat heb ik hier van genoten. Even je
ellende vergeten en je heerlijk laten verwennen. Schoonheidsspecialiste Rianne
van Nuland gaf me veel tips en bood
daarnaast een luisterend oor. De tijd was
voorbij voor ik er erg in had. Mijn gezicht
voelt weer heerlijk soepel aan want door
al die chemo’s krijgt je huid een aardige
klap’, aldus Sonja.  
Stichting Vrienden van Ziekenhuis
Gelderse Vallei
De Stichting Vrienden van Ziekenhuis
Gelderse Vallei biedt patiënten van het

ziekenhuis, die een chemokuur ondergaan, de eerste behandeling van de
schoonheidsspecialiste gratis aan. Er is
keuze uit gezichtsbehandeling, huidverzorging en make-up, haarbehandeling,
kleuranalyse of een manicure en pedicure. Vaak zijn met eenvoudige tips en
adviezen veel van de klachten te verbeteren of te camoufleren. De ervaring leert
dat een verzorgd uiterlijk ook vaak een
beter gevoel geeft.

‘Ik vind dit een mooi gebaar van de
Stichting  Vrienden van Ziekenhuis
Gelderse Vallei en Rianne is een goede
aanwinst voor dit project,’ meent Sonja,
‘ik wil de stichting en Rianne bedanken
voor deze gift en behandeling.’
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3. Kwaliteit en veiligheid
3.1 Algemeen kwaliteitsbeleid
Kwaliteitsmanagementsysteem en accreditatie
Ziekenhuis Gelderse Vallei bouwt voortdurend verder aan
het geïntegreerd cyclisch kwaliteits- en veiligheidsysteem.
Elke professional heeft hier een actieve rol in. De kwaliteit
die de patiënt ervaart wordt immers geleverd door de
zorgprofessionals. Onze processen zijn gericht op het
verhogen van de kwaliteit van zorg en veiligheid voor
onze patiënten en medewerkers. Deze omvatten talloze
maat-regelen die de belangrijkste risico’s beheersen en
beschrijven de verschillende verantwoordelijkheden.
We stellen normen vast, meten wat de resultaten zijn,
analyseren resultaten en eventuele afwijkingen om daarna
gericht verbeteringen door te voeren. Hierdoor komen we
tot geïntegreerde zorg waarbij de patiënt leidend is. Daar
waar dat nuttig en nodig, verwerven wij nieuwe accreditaties om ook aan stakeholders onze kwaliteit en veiligheid
te tonen.

Kwaliteitsnorm ziekenhuizen
Ons ziekenhuisbrede kwaliteitssysteem is al sinds 2007
geaccrediteerd door het Nederlands Instituut voor
Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Het veiligheidsmanagementsysteem met de VMS thema’s maakt hiervan onderdeel uit. In oktober 2014 heeft toetsing voor heraccreditatie plaatsgevonden. In verband met de overgang naar
nieuwe toetsingsnormen en systematiek Q-mentum, is
er gekozen voor een tussentijdse toetsing op basis van
de KZi 2.4 om zo ruimte te creëren voor de overgang naar
Q-mentum (NIAZ KZi 3.0) systematiek in 2015. Per 1
februari 2015 is de NIAZ accreditatie opnieuw verleend.
In het kader van de norm NEN7510 voor informatiebeveiliging heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei in 2013 het handboek
Informatieveiligheid (ISM) vastgesteld. Vanuit integrale
risicoanalyse wordt door de information security officer
de stand van zaken opgemaakt, o.a. door specifieke risicoanalyses en interne audits gericht op informatiesystemen.
Hierdoor zijn risico’s geïdentificeerd en geprioriteerd waarna zo nodig passende maatregelen ingezet worden.
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Afdelingen met accreditatie
Naast de instellingsbrede accreditatie kiest ons ziekenhuis
voor een aantal afdelingsgebonden accreditaties:
- De afdeling dialyse is reeds sinds 2003 geaccrediteerd volgens de HKZ norm (Stichting Harmonisatie
Kwaliteitbeoordeling in de Zorgsector). De accreditatie is
opnieuw gecontinueerd waarmee de afdeling dialyse
aantoonbaar aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoet;
- De nieuwe poliklinische Vallei apotheek heeft meteen, in
het jaar van de opening 2014, het HKZ certificaat
behaald;
- Het kwaliteitssysteem van KCHL is in oktober 2012
opnieuw geaccrediteerd voor vier jaar;
- Het medisch microbiologisch laboratorium (MML)
beschikt sinds februari 2011 over de CCKL-certificering en
het certificaat is gecontinueerd tot 2016;
- De afdeling opleidingen beschikt vanaf 2009 over de
accreditatie van het kwaliteitsregister Verpleging en
Verzorging (V&V) voor aanbieder van deskundigheidsbevorderende activiteiten;
- De ziekenhuisapotheek beschikt sinds april 2010 over
de GMP-z (Good Manufacturing Practices voor de
ziekenhuisfarmacie). Dit staat voor Goede Manieren
van Produceren van geneesmiddelen in de ziekenhuisapotheek. De GMP-z erkenning door de Inspectie voor
de Gezondheidszorg (IGZ) is gebaseerd op de kwaliteitsstandaard die de farmaceutische industrie hanteert voor
het bereiden en leveren van geneesmiddelen;
- Gelderse Vallei Vivre levert als particuliere kliniek onverzekerde zorg en diensten en beschikt sinds 2009 over
het kwaliteitskeurmerk Zelfstandige Klinieken Nederland
(ZKN), erkend door het ministerie van VWS. In 2013 is de
accreditatie gecontinueerd. Jaarlijks toetst het onafhankelijke certificeringinstituut KIWA om te waarborgen dat
zij aan de strenge eisen blijven voldoen. Gelderse Vallei
Vivre heeft deze met vlag en wimpel doorstaan. Begin
2015 zal ZKN opnieuw toetsen.
Keurmerken en certificaten
* In de gids ‘Gastvrijheidszorg met sterren’ hebben we de
hoogst mogelijke score, vijf van de vijf sterren toegewezen
gekregen voor de gastvrijheid op basis van onderzoek en
bedrijfsbezoek in 2014. Ziekenhuis Gelderse Vallei is daarmee een van de drie ziekenhuizen in Nederland die dit
niveau van gastvrijheid heeft bereikt.
* Ziekenhuis Gelderse Vallei beschikt over drie zogenaamde
smileys van de Stichting Kind en Ziekenhuis. De drie
smileys zijn voor de kinder- en jongerenafdeling, de
kinderpolikliniek én voor gezinsgerichte zorg op de afdeling
kraam- en verloskunde. De afdeling heeft tevens opnieuw
het Borstvoedingscertificaat WHO/Unicef gekregen. We
voldoen aan de hoge internationale eisen die aan dit certificaat gesteld worden. Dit betekent dat we ons opnieuw
met trots een baby friendly-ziekenhuis mogen noemen.
* Het vaatkeurmerk van de Hart & Vaatgroep geeft aan dat

ZGV voldoet aan de kwaliteitscriteria voor goede vaatzorg
van de Vereniging van Vaatpatiënten. De criteria hebben
betrekking op de specialisatie van de artsen, de onderlinge
samenwerking, de reikwijdte van het behandelingsaanbod
en mogelijkheden voor diagnostiek en richt zich op zorg
voor aandoeningen in de slagaders van benen, bekken,
buik, aorta en hals.
* Ziekenhuis Gelderse Vallei voldoet aan kwaliteitscriteria die zijn vastgesteld voor spataderzorg door De
Hart & Vaatgroep in samenspraak met de beroepsgroepen i.c. de Nederlandse Vereniging voor Vaatchirurgie
en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en
Venereologie.
* De pijnpolikliniek en onze anesthesiologen zijn erkend als
pijnkliniek type B met zeven geregistreerde pijnspecialisten
en een kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Vereniging
voor Anesthesiologie (NVA).
* Het zorgpad mammacare staat met het zogenaamde
roze lintje voor goede borstkankerzorg vermeld op de
website van de Borstkankervereniging Nederland (BVN).
* Ziekenhuis Gelderse Vallei voldoet aan de minimale
criteria van de reumapatiëntenvereniging voor reumazorg.
* Met het ‘groene vinkje’ van de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) tonen we aan dat we
voldoen aan de normen voor goede zorg voor patiënten
met een colo- of ileostoma.
* Ziekenhuis Gelderse Vallei beschikt over diverse TopZorg
keurmerken van Menzis, zoals voor de behandeling van
rughernia en heupartrose, amandelen, liesbreuk, slaapapneu en het TopZorg predicaat voor darmkanker. Voor
de borstkankerzorg verwijst Menzis onder meer naar de
website van de BVN voor het roze lintje.
* Ziekenhuis Gelderse Vallei is geselecteerd als kwaliteitsziekenhuis door zorgverzekeraar Achmea voor de resultaten die bij heup- en knie vervanging.
* De afdeling topsportgeneeskunde heeft het certificaat
Sportgezondheidszorg van de Stichting Certificering
Actoren in de Sportgezondheidszorg (SCAS). Dit certificaat
is gebaseerd op kwaliteitsnormen die binnen de SCAS voor
aanbieders, sportbonden, financiers gelden.
Visitaties
In 2014 zijn vier vakgroepen c.q. maatschappen gevisiteerd,
namelijk urologie, KNO (opleidingsvisitatie), anesthesiologie en interne geneeskunde.
De volgende conclusies en aanbevelingen van visitatierapporten zijn besproken door het stafbestuur:
• Accreditatie laboratorium voor pathologie
• Visitatierapport revalidatie
Jaarverslag 2014 Ziekenhuis Gelderse Vallei 20

•
•
•

Visitatierapport urologie 2013
Visitatierapport klinische chemie
Visitatierapport erkenning opleidingsbevoegdheid
KNO

Daar waar nodig vindt aanvullend overleg plaats en zijn
nadere afspraken gemaakt. De Raad van Bestuur ontvangt
een kopie van de rapportage en bespreekt deze in haar
vergaderingen met het Stafbestuur en zo nodig met de
betreffende maatschap of vakgroep. Opleidingsvisitaties
worden ook integraal besproken in de centrale opleiding
commissie.
Overlegstructuren
Aanvullend op de bestaande overlegstructuur is het dagelijks bestuur kwaliteit ingesteld om de verbinding tussen
organisatie en medische staf te versterken en gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de aansturing van het
kwaliteitsbeleid te dragen. Daarmee ontstond een nieuwe
structuur waarin sprake is van een volledig, gecoördineerd
en efficiënt kwaliteitsbeleid. Binnen de functionele eenheden krijgt dit vorm door duaal management, waarbij het
medisch hoofd verantwoordelijk is voor de bevordering
van en het toezicht op de gewenste medische resultaten
van de behandeling. Ook de afdeling kwaliteit heeft duaal
management met hoofd kwaliteit en een medisch manager patiëntveiligheid.
In Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn tal van commissies
gericht op een of meerdere kwaliteitsaspecten, zoals de
commissie kwaliteitsborging medische techniek, centrale
commissie documentbeheer, commissie zorgprotocollen,
BIG-commissie, interne auditcommissie, reanimatiecommissie, donatiecommissie, etc. De commissies vallen onder
de verantwoordelijkheid en rapporteren aan de Raad van
Bestuur en/of de medische staf.
Necrologiecommissie
In 2014 heeft de necrologiecommissie zich gericht op
het vervolmaken van de procedure en analysemethode.
Op basis van een triggerlijst ingevuld door behandelend

arts en de ontslagbrief screent de necrologiecommissie
alle overleden patiënten. Aan de hand van criteria wordt
bepaald of er aanleiding is tot nader onderzoek in samenwerking met de behandelaar. Afhankelijk van dit onderzoek
beslist het commissielid of deze casus in de vergadering
van de commissie wordt besproken. De werkzaamheden
van de commissie hebben ertoe geleid dat maatschappen/
vakgroepen meer proactief zelf hun overleden patiënten
bespreken en tevens de informatie aan te leveren aan
de necrologiecommissie. Ook zien we verbetering in de
aanlevertijd, compleetheid van informatie en een meer
open cultuur. De necrologiecommissie investeert in een
verdere digitalisering van haar werkwijze. Tevens is de
commissie (mede) initiatiefnemer tot de eerste twee afdelingsoverstijgende multidisciplinaire casusbesprekingen
in 2014.
Commissie medische techniek
De commissie kwaliteitsborging medische techniek heeft
het beleid herijkt aan de hand van het convenant ‘Veilige
toepassing van medische technologie’. Begin 2014 zijn
vier speerpunten vastgesteld, gebaseerd op thema audits
medische technologie, QuickScans, VIM meldingen en de
jaargesprekken medische technologie. Ten eerste wordt
risicomanagement medische technologie verder geïntegreerd in het risicomanagement van het ziekenhuis en is
de zogenaamde pre-PRI ontwikkeld. Dit is een praktisch
hulpmiddel voor gebruikers die duidelijk maakt in welke
situaties een preventieve risico-inventarisatie nodig is of
niet. Verder is geïnvesteerd in centrale registratie van bijvoorbeeld deskundigheid, gebruiksaanwijzingen en prospectieve risicoanalyses. De borging van het beleid medische technologie is verder aangescherpt en aangesloten op
het risicomanagement. Tenslotte wordt continu gewerkt
aan de bewustwording van de verantwoordelijkheden over
medische technologie om zo een veilige cultuur blijvend
te bevorderen. De komst van een klinisch fysicus binnen
het facilitair bedrijf en daarmee de oprichting van de afdeling medische technologie zullen deze doorontwikkeling in
2015 verder ondersteunen.
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3.2 Kwaliteit van zorg  
3.2.1 Uitkomsten van zorg
Indicatoren
De kwaliteitsgegevens over verslagjaar 2014 worden medio
april 2015 (Inspectie voor de Gezondheidszorg - IGZ) en
medio mei 2015 (Zichtbare Zorg Ziekenhuizen - ZiZoZi)
aangeleverd aan resp. www.ziekenhuizentransparant.nl
en www.desan.nl. Vanaf medio 2015 zijn de gegevens
openbaar beschikbaar. Ziekenhuis Gelderse Vallei streeft
naar continue verbetering en werkt daar ook voortdurend
aan. Zij maakt gebruik van de ontwikkeling in eigen resultaten en spiegelt zich aan de gegevens van andere ziekenhuizen. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit dat
onderzoeken hebben aangetoond dat dit soort gegevens
vaak nog slecht vergelijkbaar zijn vanwege het gebruik
van verschillende bronnen. Intern heeft iedere indicator
twee eigenaren, te weten een organisatorisch manager
en een medicus. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het
aanleveren van de gevraagde gegevens, waarbij zij worden
ondersteund door de afdelingen kwaliteit en applicatiebeheer en een dataspecialist. Tevens worden zij betrokken
bij de zorgverkoopgesprekken met zorgverkeraars. Het digitaal monitoringsysteem voor leidinggevenden is in 2014
verder gevuld, zodat sterftecijfers, MUST, MRSA screening
en pijnscores op decentraal en centraal niveau per week
inzichtelijk zijn. Dit ondersteunt snel en adequaat bijsturen
en komt zowel de kwaliteit van de registratie maar bovenal
de uiteindelijke de kwaliteit van zorg, dus de patiënt, ten
goede.

VMS
In de voorgaande jaren heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei de
inhoudelijke VMS thema’s geïmplementeerd en projecten
afgerond. De implementatie van het thema medicatieverificatie is in 2014 ondergebracht bij de stuurgroep medicatieveiligheid, vanwege de complexiteit en vele toepassingsgebieden. Uitkomsten van andere VMS-indicatoren zijn
opgenomen in de digitale rapportagetool, zodat resultaten
per eenheid en actueel inzichtelijk zijn. Dit bevordert snelle
analyse en bijsturing indien resultaten hierom vragen.
Patiënttevredenheid
In 2014 heeft ons ziekenhuis deelgenomen aan de landelijke CQ-i metingen van ziekenhuisopname en poliklinische
zorg in samenwerking met MediQuest, een gecertificeerd
meetbureau. Klinische en poliklinische patiënten van
de verschillende medische specialismen c.q. afdelingen
hebben door middel van een schriftelijke enquête kunnen
aangeven wat zij hebben ervaren in de geleverde zorg.
Uitkomsten van dit onderzoek worden zowel centraal als
decentraal omgezet naar concrete verbeteracties waardoor
de zorgverlening nog beter aansluit bij patiëntwensen.
In aanvulling op de CQ-i worden spiegelgesprekken met
patiëntengroepen gehouden. Daarnaast zetten individuele
afdelingen of specialismen, patientervaringsmetingen uit
via de digitale enquêtetool van de Nederlandse Vereniging
van Ziekenhuizen (NVZ). Deze tool wordt overigens ook
gebruikt voor andersoortige enquêtes.
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3.2.2 Kwaliteitsinstrumenten
Interne toetsing: de interne audit
In 2014 is het intern auditbeleid geactualiseerd en uitgewerkt in de beleidsnotitie ‘Geïntegreerd Audit Systeem
Ziekenhuis Gelderse Vallei’. Het geïntegreerde audit
systeem beschrijft de samenhang tussen de dagelijkse
praktijk, QuickScans, interne audits en externe audits.
Tijdens de NIAZ audit kwam het integrale auditsysteem
als een van de sterke punten naar voren. Interne audits op
gebied van kwaliteit van zorg, financiën (verrichtingenregistratie), arbeidsveiligheid, medische apparatuur, hygiëne en infectiepreventie en informatieveiligheid worden
gecombineerd uitgevoerd. De integrale aanpak en planning
vinden de afdelingen prettig werken. In de gecombineerde
uitvraag zijn de verschillende vragenlijsten qua thema’s op
elkaar afgestemd. In het auditinstrument ‘Kwaliteit van
zorg’ zijn de VMS thema’s geïntegreerd. Audits zijn ook
ondergebracht in een vierjarenplanning. De auditfrequentie hangt af van het risicoprofiel van een afdeling, waarbij
hoogrisico afdelingen eens per een of twee jaar worden
getoetst en anderen om de vier jaar. In totaal zijn in dit verslagjaar op deze wijze 26 interne audits uitgevoerd. In de
kwartaalrapportage kwaliteit wordt de voortgang per eenheid gemonitord, zodat leidinggevenden inzicht houden.
Interne toetsing: QuickScan
In overeenstemming met het nieuwe intern auditbeleid
heeft iedere afdeling afgelopen jaar één QuickScan gehad.
In de vragenlijsten zijn de VMS thema’s geïntegreerd. In
gesprek met de eigenaren van de VMS thema’s is geïnventariseerd op welke afdelingen de verschillende VMS
thema’s van toepassing zijn. Vervolgens is zijn er criteria
c.q. observatiepunten geformuleerd die in 2015 terug
zullen komen in de QuickScans of interne audits. Alle 33
ziekenhuismedewerkers die QuickScans uitvoeren zijn in
deze ontwikkeling meegenomen. Tevens is de vragenlijst
hiervoor in een digitale enquêtetool ondergebracht zodat
verwerking van de uitkomsten en rapportage efficiënter
verloopt. De QuickScan is onderdeel van de kwartaalrapportage kwaliteit van zorg waardoor leidinggevenden
inzicht behouden en waar nodig kunnen bijsturen.
Documentbeheer
Het beheren van documenten is een belangrijk instrument
bij continu verbeteren. Het beoogt actuele informatie voor
elke professional te ontsluiten. Informatie die ondersteunend is en waarde toevoegt aan het uitvoeren van de zorgpraktijk. Dit vraagt inspanningen van iedere betrokkene:
de documentgebruikers, -schrijvers en -beheerders. Omdat
het gaat om specifieke professionele kennis is de organisatie van documentbeheer decentraal ingericht. Er zijn
decentrale beheerders en eigenaren van documenten. Om
de effectiviteit hiervan op niveau te krijgen en houden, zijn
indicatoren en normen opgesteld. Hierdoor heeft elke afdeling inzicht via kwartaalrapportages in de eigen resultaten
en kan waar nodig bijsturen.

Begin 2014 is het documentbeheersysteem overgezet
naar een web-based vorm waarbij alle documentbeheerders opnieuw zijn getraind en instructies zijn vernieuwd.
Tweemaal per jaar zijn er trainingen om instromers in te
werken. De centrale documentcommissie ondersteunt op
centraal niveau de eigenaren en documentbeheerders,
zoals bij het voorkomen van verlopen of dubbele protocollen of het versterken van de zoekfunctie.

Risicomanagement
Prospectieve Risico Inventarisatie (PRI)
De methodiek voor prospectieve risico-inventarisaties is
herzien en de planning is afgestemd op de planning van
(hoofd)processen en zorgpaden. De nieuwe werkwijze
houdt een aanzienlijke efficiëntieslag in voor de uitvoerende afdelingen. Van zes bijeenkomsten zijn er nog twee
overgebleven waarbij de verslaglegging van de uitkomsten
(geïnventariseerde risico’s) onderdeel is geworden van de
procesbeschrijving. Afdelingen vinden de nieuwe werkwijze prettig en werkbaar.
Steeds wordt dezelfde werkwijze gehanteerd zodat er
samenhang ontstaat in het ziekenhuisbrede risicobeheer.
Er zijn negen domeinen geïdentificeerd en voorzien van
eigenaren (domeinhouders) die over het algemeen op MT
niveau functioneren. Per domein zijn risicoprofielen opgesteld, waarmee de eigenaar de eigen risicobeheersing kan
vormgeven. Elk risicoprofiel leverde een bijdrage aan het
ziekenhuisbrede risicoprofiel. In twee bijeenkomsten hebben de domeinhouders de negen maal drie (27) grootste
risico’s besproken en geprioriteerd. De Raad van Bestuur
heeft vervolgens acht risico’s opgenomen in het eerste
ziekenhuisbrede risicoprofiel. Dit traject heeft bewustwording ten aanzien van risicobeheersing opgeleverd maar
ook inzicht in elkaars risico’s. In 2015 zal verder worden
gewerkt aan vervolgacties.
Incidenten
Veilig incidenten melden is als verbetersysteem voor
patiëntveiligheid al lange tijd in gebruik. Digitalisering
ondersteunt de meldcultuur en afhandelen van meldingen.
De incidenten worden geanalyseerd op afdelingsniveau
door de leidinggevenden of zogenaamde aandachtsvelders.
Kwartaalrapportages geven zorg- en divisiemanagers in
grote lijnen inzicht. In 2014 is er nieuw (concept)beleid
voor het melden van incidenten geschreven, de zogenaamde Prisma-methode met de focus op risicobewustzijn, analyseren en verdieping in oorzakenanalyse. Ziekenhuisbreed
komen gesignaleerde thema’s bij incidenten zo nodig ter
sprake binnen het dagelijks bestuur kwaliteit.
De keuze is gemaakt om over te stappen naar een nieuw
digitaal incidentmeld-systeem dat meer mogelijkheden
biedt, de ICT ondersteuning vereenvoudigt en samenhang
aanbrengt tussen andere kwaliteitsinstrumenten (documentbeheer, procesbeschrijving en intranet). De inrichting
van dit systeem is in volle gang.
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Digitaal incident-meldsysteem
Route Veiligheid 2014
patiënt

2013

2012 2011

2010

Totaal aantal
meldingen

2200

2032

1631 1832

1768

562

506

Route OKC
registratie

650

821

520

In 2014 is er opnieuw meer gemeld dan in voorgaande
jaren. Dit kan betekenen dat het risicobewustzijn binnen
de organisatie is toegenomen. Als belangrijkste oorzaak
van incidenten blijven de melders aangeven dat dit het
handelen van de professional is (59%, 1378 van 2032
meldingen). Hieruit concluderen we dat het belang van een
juiste oorzakenanalyse groot is. Meer kennis en bewustwording van andere soorten van oorzaken zal ertoe leiden dat
het denken zich ontwikkelt van persoonsgebonden- naar
systeemdenken. Afdelingen worden hierin ondersteund
met scholingsbijeenkomsten gericht op het vergroten van
risicobewustzijn, meldcultuur en de analyse van de veiligheidsteams.
Het interne meldingensysteem is gekoppeld aan de landelijke CMR. Dit betekent dat alle medicatiemeldingen worden
doorgegeven aan een landelijk meldingensysteem. Indien
in een medicatiemelding het betreffende medicament niet
wordt genoemd, wordt dit alsnog ingevuld door een daarvoor opgeleide apothekersassistent. Met de informatie in
de landelijke database kunnen we te zijner tijd benchmarken tot op afdelingsniveau.
Calamiteiten
In 2014 waren er zes gebeurtenissen waarna de Raad van
Bestuur opdracht heeft gegeven om een Sire-onderzoek uit
te voeren en vijf van deze incidenten tevens heeft gemeld
aan de IGZ. Deze onderzoeken worden door organisatorisch- en medisch onderlegde onderzoekers uitgevoerd aan

de hand van de Sire-methodiek. Deze methodiek omvat
onder meer dossier- en literatuuronderzoek, interviews,
een analyse gerelateerd aan protocollen en richtlijnen.
Ook in de oorzakenanalyse bij deze onderzoeken wordt
in toenemende mate gebruik gemaakt van de genoemde
Prisma-methode. De Sire-onderzoekers worden hierin
getraind en ondersteund. Tevens krijgt de patiënt en
eventueel zijn naasten een grotere rol in het onderzoek.
Deze ontwikkelingen zullen in de bestaande procedure
worden geïntegreerd. De gezamenlijke groepsanalyse met
betrokken professionals wordt als positief ervaren. De
uitkomsten van het Sire-onderzoek worden besproken met
de onderzoekers, Raad van Bestuur en het divisiemanagement. Opdrachten tot verbetermaatregelen worden hierop
gebaseerd. Monitoring van voortgang en resultaten vindt
plaats in de lijn en kwartaalgesprekken.

3.3 Klachten
Conform de klachtenprocedure van Ziekenhuis Gelderse
Vallei hebben de klachtenfunctionarissen in 2014 met alle
klagers die een klacht kenbaar maakten, contact opgenomen en hen geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden van klachtenafhandeling. Vervolgens kan de klager
kiezen voor een wijze van afhandeling die het beste past bij
het doel dat hij/zij wil bereiken. De klachtenfunctionarissen
hebben een neutrale bemiddelende rol. In overeenstemming met de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector staat
het klagers vrij hun klacht rechtstreeks voor te leggen aan
de klachtencommissie. In 2014 hebben drie klagers zich
gewend tot de klachtencommissie.
Kwaliteitsverbetering
Leren van klachten en het zo mogelijk treffen van maatregelen ter verbetering zijn uitgangspunten van het
ziekenhuis. In juli 2013 heeft de IGZ het ‘Toetsingskader
kwaliteit klachtbehandeling door zorgaanbieders’ bekend
gemaakt. Een onderdeel hiervan is een systematische
vertaalslag ter ondersteuning van het management van
klachten naar kwaliteit. Om deze vertaalslag makkelijker

Meldingen patiëntveiligheid per type incident 2014
Meldingen
2011
2012
patiëntveiligheid
					 aantal
perc aantal
Behandeling en verzorging
				
408 22,4%
331
Valincidenten
				
166
9,1%
177
Medicatie / infusie
				
496 27,2%
395
Bloedproducten
				
29
1,6%
27
Apparatuur								
Overig
				
726 39,8%
699
Totaal veiligheid patiënt
				
1825 100%
1629

2013
perc aantal
20,4%
430
10,9%
166
24,2%
526
1,7%
47
227
42,9%
670
100%
2019

2014
perc
21,1%
8,2%
20,1%
1,3%
11,2%
33,1%
100%

aantal
perc
443 19,2%
226 9,8%
731 31,7%
22
1%
125
5,4%
759 32,9%
2306 100%
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te kunnen realiseren, hebben de klachtenfunctionarissen
systematisch naar verbetermaatregelen gevraagd. Deze
verbetermaatregelen zijn vervolgens weergegeven in de
periodieke management rapportages. In totaal zijn dit jaar
20 concrete verbetermaatregelen genoemd. Verbeteringen
betreffen veelal protocollen, folders en werkafspraken. Het
voorkomen van herhaling voor andere patiënten wordt
door klagers het meest genoemd als doel voor de klachtenbemiddeling. Klachten worden regelmatig in teams besproken. Vooral oog hebben voor behoeften van patiënten
en bevorderen van de communicatie worden genoemd als
verbeterpunten. Het gaat dan zowel over de communicatie
met de patiënt als over de communicatie tussen hulpverleners onderling.  

Aantallen klagers en aantallen klachten 2012 t/m 2014
Jaar
2012
2013
2014

Klagers

Klachten

436
463
560

514
526
665

Specificatie 2014
Klagers
Klachten
commissie

Klachten Vragen

Geen
vervolg*

3

12
(waarvan 1
ingetrokken)

Klagers bij klachtenfunctionaris
560

530

61

74

*) Geen vervolg kan bijvoorbeeld betekenen dat een klager
een klacht intrekt of de klacht zelf rechtstreeks met de arts
op de polikliniek bespreekt.   

Klachtencommissie
Uitspraken klachtencommissie
In 2014 hebben drie klagers hun klachten aan de klachtencommissie voorgelegd. De klachtencommissie heeft de
ontvangen klachten, bestaande uit 12 klachtonderdelen, in
behandeling genomen en heeft over 11 klachtonderdelen
een uitspraak gedaan. Eén klachtonderdeel werd tijdens de
klachtenprocedure door klager ingetrokken.
In 2014 heeft de klachtencommissie vijf klachtonderdelen
gegrond en zes klachtonderdelen ongegrond verklaard.
De klachtencommissie heeft in het verslagjaar vijf aanbevelingen gedaan aan de Raad van Bestuur. De Raad van
Bestuur heeft zich daaraan geconformeerd.

De klachten van de klagers zijn in een hoorzitting behandeld. De klachtencommissie heeft zich bij het doen van
haar uitspraken gebaseerd op wat tijdens de hoorzitting
aan de orde is geweest en op de schriftelijke stukken en
het patiëntendossier.
Ten opzichte van de vorige jaren is in 2014 het aantal
klachtonderdelen waarover de klachtencommissie heeft
geoordeeld verder afgenomen vanwege een kleiner aantal
klagers. In 2012 en 2013 werd door tien respectievelijk
vijf klagers geklaagd, terwijl er in het verslagjaar door drie
klagers werd geklaagd. De klachtencommissie heeft  in
2013 over 24 klachtonderdelen en in 2014 over 11 klachtonderdelen een uitspraak gedaan. Het aantal klachten dat
door de klachtenfunctionarissen werd afgehandeld is in
2014 duidelijk toegenomen ten opzichte van 2013.
In 2014 hebben twee klagers hun klachten rechtstreeks
aan de klachtencommissie voorgelegd; een klager heeft
zijn klachten aan de klachtencommissie voorgelegd nadat
er bemiddeling door een klachtenfunctionaris had plaatsgevonden. De klachtencommissie hecht veel waarde aan
bemiddeling. Bemiddeling is bij uitstek geschikt om vragen
te beantwoorden, eventuele misverstanden uit de weg
te ruimen en te proberen door onderling overleg tot een
oplossing te komen.
De commissie constateert dat het merendeel van de
klagers in 2014 vooral ontevreden was over het medisch
handelen. Zo werd door klagers gesteld dat hun behandeling niet goed was verlopen, dat er onvoldoende onderzoek had plaatsgevonden en dat de juiste diagnose niet
of niet tijdig werd gesteld. Verder werd geklaagd over de
wijze waarop er is gecommuniceerd met de patiënt en zijn
familie en over de informatie die is verstrekt. De commissie merkt verder op dat de dossiervoering aandacht nodig
heeft. Bij de onderzochte klachten bleek intercollegiaal
c.q. multidisciplinair overleg niet of summier te zijn
vastgelegd. Verder was niet goed te achterhalen welke
informatie was verstrekt over de mogelijkheden ten aanzien van diagnostiek en behandeling.
In het verslagjaar heeft de klachtencommissie tot en met
juni 2014 een vragenlijst gehanteerd die een maand na
het verschijnen van de reactie van de Raad van Bestuur
op de uitspraak aan de klager en de aangeklaagde(n) werd
toegestuurd. De klachtencommissie wilde door middel van
deze vragenlijst haar werkzaamheden evalueren en bezien
of er veranderingen gewenst zijn. De klachtencommissie
heeft tijdens haar vergadering in juli 2014 besloten om
te stoppen met de vragenlijst, omdat zij hiervan geen
nieuwe relevante informatie verwachtte. Wel is een aantal
suggesties van klagers en aangeklaagden overgenomen.
Deze hadden vooral betrekking op organisatorische
aspecten van de klachtbehandeling door de commissie.
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Samenstelling van de klachtencommissie in 2014
Externe leden:
mw. mr. R.M.S. Doppegieter, voorzitter klachtencommissie
mw. drs. M. Valkenburg-Oudshoorn, namens Zorgbelang
Gelderland
Interne leden:
mw. dr. L.M. de Jong-Tieben, dermatoloog
dr. P.J. van Strijen, kaakchirurg
mw. J. van Luttikhuizen-van den Brink, IC-verpleegkundige
Plaatsvervangende externe leden:
mr. D. van Meersbergen, voorzitter
mr. M. Kooijman, namens Zorgbelang Gelderland
Plaatsvervangende interne leden:
mw. G. van Maanen, SEH-verpleegkundige
drs. M.A.W. van Iperen, anesthesioloog-intensivist
drs. H.J. Schaafsma, cardioloog
Ambtelijk secretarissen:
mw. drs. W. van Wijk
mw. drs. C.A.M. Veldman (oproepbaar)
Secretariële ondersteuning:
mw. G. van Holland
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Officiële opening oncologisch centrum
Ziekenhuis Gelderse Vallei

Op dinsdag 11 maart 2014 gaat het nieuwe oncologisch centrum in Ede officieel
van start. Met een muzikale openingshandeling opent de heer C.G.A. Cornielje,
Commissaris van de Koning in Gelderland, feestelijk de nieuwe vleugel van het
ziekenhuis. In het oncologisch centrum krijgen patiënten met kanker uit de hele
regio rond Ede gespecialiseerde oncologische zorg. In de nieuwe vleugel zijn sinds
kort de polikliniek en dagbehandeling oncologie en bestralings- en behandelruimten
van het Arnhems Radiotherapeutisch Instituut (ARTI) gehuisvest.

De oncologische zorg is zoveel mogelijk
samengevoegd: radiotherapeuten,
chirurgen, internisten en longartsen
werken hier nauw samen. Het oncologisch centrum biedt ook psychosociale en
palliatieve zorg. Binnen het oncologisch
centrum staat niet de ziekte kanker
centraal maar de mens met zijn/haar
oncologisch probleem.
Nieuwbouw
In de afgelopen twee jaar was het voorterrein van het ziekenhuis gedeeltelijk
een bouwplaats. Er verrees een geheel
nieuwe vleugel en de centrale hal werd

Nieuwbouw met
radiotherapie en
oncologie

(radiotherapie) is het oncologisch centrum gefaseerd in gebruik genomen. Het
centrum heeft een eigen ingang, links
van de hoofdingang van het ziekenhuis.
Symposium
Op 11 maart 2014 vindt de feestelijke,
officiële opening van de nieuwe vleugel
plaats. Ter gelegenheid hiervan wordt
ook het symposium ‘Oncologie dicht bij
de patiënt’ georganiseerd waar deskundigen spreken over (regionale) oncologische zorg op het hoogste niveau.

twee keer zo groot. De hoofdingang was
tijdelijk op een andere plek. Na de bouwvoorbereiding werd op 10 mei 2012 de
eerste paal geboord. Het hoogste punt
van het gebouw werd op 26 maart 2013
bereikt. Vanaf december 2013 (polikliniek
en dagbehandeling) en januari 2014
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Officiële opening Vallei Apotheek
overleggen wij met de behandelend
arts. Daarnaast zorgen wij, nadat de
patiënt toestemming heeft gegeven,
dat de eigen apotheek van de patiënt
en huisarts worden geïnformeerd over
de voorgeschreven medicijnen.’
Kosten
De kosten van geneesmiddelen die
de verzekeraar vergoedt, declareert de
Vallei Apotheek direct aan de betreffende verzekeraar. Patiënten hoeven deze
dus niet eerst zelf te betalen. ‘Doordat
wij inzage hebben in gegevens van zorgverzekeraars kunnen wij zien hoe mensen zijn verzekerd en wat zij vergoed
krijgen. Geneesmiddelen die niet voor
vergoeding in aanmerking komen,
kunnen zowel contant als met een
pinpas betaald worden’ vertelt de
apotheker.
De Vallei Apotheek is maandag t/m
vrijdag geopend van 08.00 – 18.00 uur
en op dinsdagavond, wanneer er poliklinische spreekuren zijn.

Op 17 april is de Vallei Apotheek officieel geopend. Met het doormidden slaan van
een grote pil opende Dik van Starkenburg, voorzitter van de Raad van Bestuur van
Ziekenhuis Gelderse Vallei, deze nieuwe voorziening van het ziekenhuis. De Vallei
Apotheek is gevestigd in de hal van het ziekenhuis. Patiënten, bezoekers en ziekenhuismedewerkers kunnen hier terecht voor hun geneesmiddelen en zelfzorgartikelen.

Breed assortiment
Sheila Belliot is de apotheker van de
Vallei Apotheek. Zij vertelt: ‘We hebben
hier een groot assortiment aan geneesmiddelen maar ook zelfzorgproducten,
zoals hoestdranken, vitamines en pijnstillers. Deskundige en ervaren medewerkers
leveren de medicijnen  en geven hierover
advies. De apotheker en apothekersassistenten nemen de tijd om vragen te
beantwoorden. Wij vinden het belangrijk

om alle patiënten goed te informeren.
Ook zijn er aparte spreekkamers waar we
voorlichting en instructie rond medicijngebruik geven.’

Ziekenhuisapotheek en dienstapotheek
Naast de Vallei Apotheek heeft het
ziekenhuis natuurlijk de ziekenhuisapotheek. Deze verzorgt de medicijnen voor
de opgenomen patiënten.
Ook is in het ziekenhuis bij de spoedeisende hulp de Dienstapotheek Gelderse
Vallei gevestigd. De dienstapotheek
is een samenwerkingsverband van de
openbare apotheken, waaraan ook de
Vallei Apotheek deelneemt. Hier kan
iedereen buiten kantoortijden terecht
voor geneesmiddelen.

Veiligheid
De apotheekmedewerkers en apothekers controleren van alle voorgeschreven
medicatie de doseringen, de veiligheid
en het gebruik in combinatie met andere
geneesmiddelen. Sheila Belliot: ‘Zo nodig
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4. Financieel beleid
Het jaar 2014 is voor het Ziekenhuis Gelderse Vallei een in
financiële zin tot tevredenheid stemmend jaar geweest.
De cijfers worden sterk positief beïnvloed door de overdracht
van de praktijk oogheelkunde. Zonder deze eenmalige bate
zou het resultaat op of rond de begroting zijn uitgekomen.
De positieve lijn uit voorgaande jaren qua vermogensopbouw
hebben we versterkt weten voort te zetten. Het resultaat is
inclusief de eenmalige bate uitgekomen op € 4,2 miljoen. Dat
is € 2,3 miljoen hoger dan begroot en € 0,5 miljoen hoger dan
het resultaat over 2013 (€ 3,7 mln.)

Wij zijn zorgelijk over de financiële resultaten voor 2015 en
verder. Het zal de komende jaren moeilijk worden om onze
normale marge van 1% te realiseren.
De factoren die in 2015 hierop van invloed zijn:
•
de beperking van omzetstijging door het hoofdlijnenakkoord
•
de macht van de zorgverzekeraars
•
de verschuiving van budgetten naar de eerstelijn
•
de systeemwijziging van de verkorting van de duur van
de DBC’s van 365 naar 120 dagen waarvan de systeemrisico’s volledig bij de ziekenhuizen terechtkomen
•
toenemende regeldruk die extra kosten met zich meebrengt.
Hierna wordt nader ingegaan op de interne en externe ontwikkeling op het gebied van het financieel beleid.
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4.1 Algemene gang van zaken
Ziekenhuis Gelderse Vallei streeft naar een stabiele
financiële positie. Dit is geen doel op zich, maar wordt als
randvoorwaarde gezien om in een omgeving met (gereguleerde) marktwerking onze ambities waar te kunnen
maken en om ook in de toekomst garant te staan voor
kwalitatief hoogwaardige medisch specialistische zorg
dichtbij de inwoners van ons verzorgingsgebied.
Recentelijke faillissementen in de ziekenhuissector, met
als gevolg een verschraling van kwalitatief goede zorg in
die regio’s, tonen die noodzaak nog eens nadrukkelijk aan.
In onze meerjarige beleidstukken is voor de solvabiliteit
een jaarlijkse toename van 1% per jaar opgenomen. Voor
2014 is destijds een solvabiliteit beoogd van 20%, dat ruim
overtroffen is met een uitkomst van 20,7%.
De beleids- en begrotingscyclus 2014 is ultimo mei 2013
gestart middels het vaststellen van het corporate kader
2014 door de Raad van Bestuur. Het corporate kader
omvat de instellingsbrede richtinggevende doelstelling
en kaderstelling onder andere op het gebied van financiële doelen. Gezien een aantal ontwikkelingen dat zich in
2013 voordeed, is na de zomer het financiële kader 2014
bijgesteld. De belangrijkste oorzaken van deze bijstelling
zijn de voorziene onderdekking CAO en de structurele
doorwerkingen van genomen besluiten. Na vaststelling
van deze kaderstelling door de Raad van Bestuur, is in het
tweede halfjaar van 2013 de begroting 2014 opgesteld.
De begroting betreft een financiële vertaling van het
opgestelde corporate kader, waarbij het begrote exploitatieresultaat voor 2014 € 1,8 miljoen bedraagt.
Het sluiten van contracten met de zorgverzekeraars voor
2014 was, evenals voor 2013,  een moeizaam en langdurig
proces ondanks de sectorafspraak en alle goede intenties
om voor medio november 2013 het inkoopproces voor
2014 afgerond te hebben. Vervolgens nam ook de formele
afwikkeling van de gemaakte afspraken aan de kant van
de zorgverzekeraars veel meer tijd dan gewenst. Omdat
de details van de afspraken technisch vertaald moeten
worden in de financiële systemen van zowel de verzekeraar als het ziekenhuis kon er ook in 2014 weer gedurende
lange tijd niet of slechts gedeeltelijk gefactureerd worden.
Dit had negatieve effecten voor de liquiditeiten van het
ziekenhuis, maar ook patiënten kregen veel later via hun
zorgverzekeraar inzicht in de bij het ziekenhuis gemaakte
kosten.
De financiële sturing heeft zich in 2014 vooral gericht op
het monitoren van de met de verzekeraars gemaakte plafondafspraken en daarnaast lag de focus op het bewaken
en beheersen van de kosten.
Dat monitoren van de met de verzekeraars gemaakte afspraken rondom plafonds en deelplafonds is een complexe
aangelegenheid. In de financiële afdelingen van zieken-

huizen kijkt niemand meer vreemd op als er gesproken
wordt over schade, schadejaren of schadelastafspraken.
Ziekenhuizen worden voor een goede financiële sturing
gedwongen om al dan niet met behulp van actuarissen
voorspellingsmodellen te ontwikkelen, die op basis van
beperkte data moeten voorspellen hoe de omzet zich
zal ontwikkelen binnen de complexe afspraken die met
elke afzonderlijke verzekeraar zijn gemaakt. Die voorspellingsmodellen zijn zeker gezien de smalle marges van ons
ziekenhuis (1%) van eminent belang voor de financiële
sturing.
Het resultaat over 2014 komt zodoende uit op € 4,2
miljoen en is volledig toegevoegd aan het eigen vermogen. Ultimo 2014 is hiermee het eigen vermogen uitgekomen op € 44 miljoen, hetgeen een solvabiliteit (eigen
vermogen t.o.v. het totale vermogen) oplevert van 20,7%
(was 18,3%) en 22,4% indien we het eigen vermogen
relateren aan onze omzet (2013: 20,8%).

4.2 Toelichting sectorontwikkeling en omzetverantwoording 2012/2015
Inleiding
De landelijke onzekerheden waarmee instellingen voor
medisch specialistische zorg (ziekenhuizen, UMC’s en
ZBC’s) tot en met 2013 geconfronteerd zijn in de omzetverantwoording zijn in 2014 aanzienlijk afgenomen met
de vaststelling van:
•
de uitkomst van het aanvullend omzetonderzoek
2012-2013 van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei
door de expertcommissie van zorgverzekeraars; en
•
de transitiebedragen 2012 en 2013 door de NZa.
De resterende onzekerheid in de omzetverantwoording
2014 van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei betreft
voornamelijk schattingsposten met betrekking tot:
•
in 2014 gesloten DBC’s, geopend in 2013 die buiten
de scoop van het aanvullend omzetonderzoek 20122013 vielen;
•
in 2014 geopende DBC-zorgproducten;
•
de afwikkeling van het FB-systeem (Functiegerichte
Budgettering) in de loop van 2015.
De schattingsposten hebben betrekking op de bepaling
van de financiële impact van de onrechtmatigheden over
2014, de impact op de omzetverantwoording en de toerekening aan boekjaren. Daarnaast is rondom een aantal
onderwerpen nog sprake van interpretatieruimte in de
registratievoorschriften.
Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorgproducten, alsmede de opbrengsten uit hoofde
van transitieregelingen en honoraria medisch specialisten
heeft Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd
zoals opgenomen in paragraaf 1.4.3 van de jaarrekening.
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Hierbij is de ‘Handreiking Omzetverantwoording MSZ 2014’
gevolgd, die door het Bestuurlijk Overleg onder voorzitterschap van het Ministerie van VWS is vastgesteld.

dere inschattingen zijn als nagekomen baten en lasten uit
het zelfonderzoek 2012-2013 en de definitief vastgestelde
transitiebedragen verwerkt in deze jaarrekening.

Oorzaken onzekerheden omzetverantwoording
De onzekerheden zijn in 2012 ontstaan door gelijktijdige
invoering van prestatiebekostiging in combinatie met een
transitiemodel, wijzigingen in de DOT-productstructuur
en nieuwe wijzen van contracteren met zorgverzekeraars.
Diverse van de in 2012 en 2013 gesignaleerde problemen inzake de omzetverantwoording golden in 2014 nog steeds en
werken door in de verantwoording en in de interne controle
over 2014. Open registratie- en declaratienormen zijn na afloop van het boekjaar 2013 nader geduid door de regelgever
(laatstelijk in augustus 2014). Daarnaast zijn formele en materiële controles door de zorgverzekeraars geïntensiveerd.

De onzekerheden die in de jaarrekening 2014 resteren zijn
door het afsluiten van de oude jaren dan ook kleiner dan
de onzekerheden in voorgaande jaren en betreffen:
•
Definitieve afwikkeling zelfonderzoek 2012/2013 met
de zorgverzekeraars;
•
Rechtmatigheidscontroles MSZ 2014;
•
Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar;
•
Afwikkeling FB tot en met 2011;
•
Macrobeheersinstrument;
•
Overige (lokale) onzekerheden.

Achtergrond landelijk herstelplan en stand van zaken herstelplan
Voornoemde problematiek heeft geleid tot een landelijk
herstelplan medio 2014 voor de ziekenhuizen zoals vastgesteld door de Minister van VWS.
Kern van het herstelplan was:
•
Verduidelijking van normen door de NZa (medio 2014);
•
Een landelijk aanvullend omzetonderzoek over de jaren
2012 en 2013 en vaststelling door een expertgroep van
zorgverzekeraars (ultimo 2014);
•
Het definitief afwikkelen van materiële controles tot en
met 2011 in 2014 door zorgverzekeraars;
•
Definitieve vaststelling van het eerder onzekere transitiebedrag door de NZa (ultimo 2014);
•
Duidelijkheid over de garantieregeling kapitaallasten
door de NZa;
•
Uitstel van de publicatietermijn van de jaarrekening
2013 tot 15 december 2014.
Door vaststelling van de uitkomsten van het herstelplan
heeft Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei duidelijkheid
verkregen over de rechtmatigheidsaspecten en (resterende)
onzekerheden hierin over de DBC-zorgproducten zoals die
zijn afgesloten en gefactureerd in de jaren tot en met 2013.
Met de vaststelling van het definitieve transitiebedrag 2012
en 2013 door de NZa d.d. 2 december 2014 heeft Stichting
Ziekenhuis Gelderse Vallei zekerheid gekregen over de
desbetreffende balanspost. Verschillen ten opzichte van eer-

Deze issues zijn (inclusief de afwikkeling hiervan) hierna
toegelicht voor Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei:
Definitieve afwikkeling zelfonderzoek 2012/2013 met de
zorgverzekeraars
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de onderhandelingen met de zorgverzekeraars over de finale verrekening
van het goedgekeurde rapportageformulier aanvullend
omzetonderzoek 2012-2013 afgerond, bevestigd door de
expertgroep d.d. 28 november 2014. De uitkomsten van
de onderhandelingen hierover met de zorgverzekeraars
zijn verwerkt in deze jaarrekening. Stichting Ziekenhuis
Gelderse Vallei mag er, behoudens vermoedens van
fraude, die Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei niet heeft,
op grond van de brief van de Minister van VWS van 22 mei
2014 dan ook op vertrouwen dat de jaren 2013 en eerder
hiermee definitief afgesloten zijn.
Rechtmatigheidscontroles MSZ 2014
De NFU, NVZ en ZN hebben eind maart 2015 een Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 gepubliceerd. De NZa heeft bevestigd dat deze handreiking in
overeenstemming is met publiekrechtelijke regelgeving.
Naar analogie van het onderzoek over 2012/2013 kunnen
instellingen zelf rechtmatigheidscontroles uitvoeren
op in 2014 gesloten DBC’s en overige zorgproducten.
Deze rechtmatigheidscontroles worden beoordeeld door
de representerende zorgverzekeraars. Op basis van dit
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oordeel zullen alle verzekeraars gezamenlijk over de rechtmatigheid van de facturatie 2014 concluderen.
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft op basis van
deze handreiking een onderzoek inzake 2014 uitgevoerd.
De voorlopige uitkomsten zijn betrokken bij het opstellen
van deze jaarrekening en het inschatten van de risico’s die
voortvloeien uit geconstateerde onjuiste registraties en/of
declaraties, rekening houdende met de contractafspraken
met zorgverzekeraars. Naar verwachting zal Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei de definitieve rapportage vóór 30
juni 2015 aan de representerende zorgverzekeraars aanleveren en volgt voor eind oktober 2015 uitsluitsel over
dit onderzoek. Dit kan naar verwachting van de Raad van
Bestuur van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei leiden tot
niet-materiële, nagekomen baten of lasten. Waar nodig
heeft Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei nuanceringen
geboekt.
Naast de rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 zoals opgenomen in de handreiking heeft de instelling op basis van
een risicoanalyse onderzoek verricht naar de risico’s die
voor Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei materieel zijn.
In deze risicoanalyse zijn de uitkomsten van het aanvullend omzetonderzoek 2012/2013, de uitgevoerde steekproef en beschikbare overige in- en externe controles
betrokken. Ook is een inschatting gemaakt van de DCMcontroles (DOT Controle Module) over 2014 op basis van
eigen tooling.
Doelmatigheidscontroles over 2014 zullen door de zorgverzekeraars nog uitgevoerd worden, maar hoeven geen
financieel effect met terugwerkende kracht te hebben op
grond van publiekrechtelijke regelgeving.
Ook privaatrechtelijk heeft Stichting Ziekenhuis Gelderse
Vallei geen afspraken terzake gemaakt, anders dan verwerking van de aandachtspunten zoals opgenomen in het
landelijke omzetonderzoek.
De uit de genoemde werkzaamheden en controles voortvloeiende beste inschatting van het financieel effect op de
omzet en daarmee samenhangende posten is verwerkt in
deze jaarrekening.
In zijn algemeenheid kan geconcludeerd worden dat onze
AO/IC goed op orde is. Zo kon in het in 2014 gehouden
omzetonderzoek slechts 0,6% van de totale onderzochte
massa als een administratieve fout worden aangemerkt,
daar waar landelijk dit percentage bij de Nederlandse
ziekenhuizen gemiddeld op 1% uitkomt. Op onderdelen
zal onze AO/IC met de bevindingen uit het zelfonderzoek
indien nodig nog verder  aangescherpt worden.

4.3 Ontwikkeling resultaat en financiële positie
Ontwikkeling resultaat
Het geconsolideerde exploitatieresultaat 2014 bedraagt
€ 4,2 miljoen.
Bedragen * € 1 miljoen
Omzet DBC-zorgproducten
Te verrekenen transitiebedrag
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal der bedrijfsopbrengsten

2014
175,6
0,0
20,2
195,8

2013
174,1
- 0,2
17,0
190,9

2012
166,9
1,1
14,8
182,8

Personeelskosten
Afschrijvingskosten
Overige bedrijfslasten
Totaal der bedrijfslasten

108,3
15,0
63,6
186,9

104,8
16,5
61,3
182,6

102,3
15,0
56,5
173,8

Fin. lasten / belast. / res. aand. 3e

4,7

4,6

4,1

Resultaat

4,2

3,7

4,9

4.4 Bedrijfsopbrengsten
De totale bedrijfsopbrengsten bedragen € 195,8 miljoen,
dit is een stijging van 2,6% ten opzichte van vorig jaar.
Omzet DBC-zorgproducten
De omzet DBC-zorgproducten is gestegen met € 1,5
miljoen, voornamelijk door met de zorgverzekeraars gecontracteerde groei binnen het hoofdlijnenakkoord en
een verkregen indexering.
Te verrekenen transitiebedrag
In 2014 is het te verrekenen transitiebedrag definitief vastgesteld en afgerond.
Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten zorgt voor een stijging van
€ 3,2 miljoen, een substantieel deel hiervan betreft eenmalige opbrengsten i.v.m. overdracht van oogheelkunde aan
Bergman clinics.

4.5 Bedrijfslasten
De totale bedrijfslasten zijn met 2,4% gestegen tot € 186,9
miljoen. Deze stijging wordt o.a. veroorzaakt door € 3,5
miljoen hogere personeelskosten (CAO en stijging sociale
lasten) en € 2,3 miljoen aan overige bedrijfskosten. De
afschrijvingskosten zijn met € 1,5 miljoen gedaald.
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Personeelskosten
De personeelskosten zijn met € 3,5 miljoen gestegen ten
opzichte van vorig jaar. Dit is een stijging van 3,3%.
In 2014 is 37,1 fte minder ingezet dan in 2013. De stijging
van de personeelskosten wordt veroorzaakt door:
- CAO effecten en periodiekontwikkeling met een
financieel effect van € 0,5 miljoen;
- Stijging van sociale lasten van € 1,2 miljoen;
- Stijging opbouw PLB-uren, vakantiedagen en contracturen van € 0,6 miljoen;
- Meer inzet van personeel niet in loondienst van
€ 0,2 miljoen;
- Stijging van overige personeelskosten van € 0,1 miljoen;
- Stijging door management participatie medisch specialisten € 0,1 miljoen;
- Reservering eenmalige cao-uitkering per 1 juli 2015
van € 0,8 miljoen.
Afschrijvingskosten
Het ziekenhuis is een kapitaalintensieve organisatie. De afschrijvingskosten zijn met € 1,5 miljoen gedaald. In 2013 is
de afschrijvingstermijn voor ICT neerwaarts aangepast met
als gevolg een eenmalig hogere afschrijvingslast in 2013.
Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten zijn met 3,6% toegenomen tot
€ 63,6 miljoen. Deze stijging komt grotendeels voor rekening van de patiëntgebonden kosten (€ 3,2 miljoen).
De grootste stijgingen zijn bij:
- Dure geneesmiddelen inclusief overhevelingen van
€ 1,5 miljoen;
- Geneesmiddelen poliklinische apotheek van € 0,3 miljoen,
- Kosten laboratoria van € 0,3 miljoen;
- Implantaatkosten van € 0,3 miljoen,
- Onderhoudscontracten instrumenten en apparatuur van
€ 0,3 miljoen;
- Bloedproducten van € 0,1 miljoen.
Financiële lasten
De financiële lasten zijn ten opzichte 2013 met € 0,1
miljoen gestegen, dit betekent een stijging van 2,1%. De
toename van de rentekosten vloeit voort uit het in 2013
consolideren van het investeringskrediet i.v.m. het gereedkomen van de bouw van de nieuwe vleugel in een langlopende lening.
Deelnemingen
De cijfers van Clean Care Support B.V. zijnde een verlies van
€ 88.853, zijn volledig in onze geconsolideerde resultaten
verwerkt. Het aandeel van derden in dit resultaat bedraagt
€ 43.538.

4.6 Balansposities
Activa
De boekwaarde materiële vaste activa is afgenomen met
€ 3,3 miljoen (-2,2%). Er is voor € 13,3 miljoen geïnvesteerd
en de mutatie projecten in uitvoering bedraagt € -1,2
miljoen. De afschrijvingslasten bedragen € 15 miljoen.
De vlottende activa zijn met € 1,6 miljoen afgenomen. Dit
wordt vooral veroorzaakt door een sterke daling van de
liquide middelen (€ 5,6 miljoen); een toename van € 0,6
miljoen op onze vordering uit hoofde van het financieringsverschil betreffende de jaren tot 2012 en een toename van
overige vorderingen en overlopende activa (€ 3,4 miljoen,
o.a. nog te factureren productie).
Passiva
Het geconsolideerde exploitatieresultaat van € 4,2 miljoen
wordt volledig toegevoegd aan het eigen vermogen. Het
totaal eigen vermogen bedraagt ultimo 2014 € 44 miljoen.
Voorzieningen
De voorzieningen zijn met € 3,2 miljoen toegenomen.
Enerzijds door een toename van de voorziening voor PLB
met € 1,3 miljoen en anderzijds door een toename van de
voorzieningen voor claims en geschillen met per saldo € 1,3
miljoen. De voorzieningen jubilea en eigen risico Medirisk
zijn toegenomen met respectievelijk € 0,2 miljoen en met
€ 0,3 miljoen.
Langlopende schulden
De langlopende schulden zijn per saldo met € 7,5 miljoen
afgenomen als gevolg van de aflossingen.
Investeringen
In 2014 is er in totaal € 13,3 miljoen geïnvesteerd. € 1,8 miljoen in de huisvesting, € 6,5 miljoen in medische inventaris
en ICT, € 5 miljoen in instandhouding en groot onderhoud.
Vermogensratio
Het eigen vermogen van het ziekenhuis is conform de
geplande vermogensopbouw in het meerjaren financieel
model. Dit is van essentieel belang in een omgeving waarin
marktwerking zijn intrede heeft gedaan. In de markt (VWS,
WfZ etc.) wordt een vermogensratio van 20% gehanteerd
als streefnorm. De vermogensratio wordt berekend door
het eigen vermogen te relateren aan de som der bedrijfsopbrengsten. Ziekenhuis Gelderse Vallei kent ultimo 2014 een
vermogensratio van 22,4%. De solvabiliteit uitgedrukt in
een percentage van het totale vermogen bedraagt 20,7%.
Liquiditeit
De liquiditeitpositie kan worden weergegeven via de
current ratio (vlottende activa / kort vreemd vermogen).
De current ratio geeft de mate aan waarin een onderneming kan voldoen aan haar korte termijn verplichtingen.
De current ratio voor Ziekenhuis Gelderse Vallei is ultimo
2014 1,2.
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4.7 Interne beheersing
Meerjarenplannen
In 2014 is gestart met een zo compleet mogelijke herinventarisatie van de investeringsbehoefte van het ziekenhuis voor de periode vanaf 2015. Deze behoefte is in drie
meerjaren plannen samengevat; 1) het meerjaren investeringsplan bevat investeringen in (medische) inventaris en
automatisering, 2) het meerjaren onderhoudsplan bevat de
investeringen in onderhoud en 3) het meerjaren huisvestingsplan bevat investeringen in huisvesting.
Het primaire doel van het in beeld brengen van de ambities
is deze te toetsen op financiële haalbaarheid. De financiële
haalbaarheid is op drie manieren bepaald.
1. Passen de met de investeringen samenhangende kapitaallasten (rente en afschrijving) binnen de exploitatie
van het ziekenhuis.
2. Zijn er voldoende middelen beschikbaar om de investeringen te betalen (externe financiering).
3. Voldoen de plannen aan de interne- en externe eisen
op het gebied van de financiële ratio’s.
Al deze plannen zijn in 2014 samengebracht in een meerjaren financieel model, dat sindsdien periodiek gesynchroniseerd wordt met de jaarrekeningen en de tussentijdse
financiële rapportages.
Externe financiering, derivaten en afgesproken
financiële ratio’s
In 2014 zijn geen additionele externe financieringen aangetrokken.
Ziekenhuis Gelderse Vallei bezit zes financiële producten
(derivaten), deze zijn onderaan deze bladzijde getoond.
Voor deze financiële producten is geen premie betaald. De
producten zijn uitsluitend aangeschaft om een variabele
rente om te zetten naar een vaste rente, waardoor het
marktrenterisico wordt afgedekt. De producten sluiten perfect aan op de onderliggende roll-over leningen en creëren
daarmee een perfecte hedge. De opslag voor liquiditeit
wordt vastgesteld op de ingangsdatum van de lening. In de
getoonde rentepercentages is de opslag opgenomen zoals
die gold per einde 2014.

Bank

Financieel product

Ingangsdatum

ABN AMRO
ABN AMRO
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Rabobank

Swap
Swap
Swap
Swap
Swap
Swap

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

De financiële producten sluiten aan bij de eisen die het
Waarborgfonds voor de Zorgsector stelt aan het gebruik
van financiële producten. De producten zijn niet eenzijdig
door de banken op te zeggen. Tevens zijn er geen bijstortverplichtingen voor Ziekenhuis Gelderse Vallei indien de
marktwaarde van de financiële producten zich negatief
ontwikkelt.
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft met de banken afspraken
gemaakt over het voldoen aan normen voor twee financiële ratio’s in de lijn van ons meerjaren financieel model.
Medio 2014 zijn er hernieuwde afspraken gemaakt met
de banken.
De convenanten “Loan to Value” en “S-budgetratio” zijn
vervangen door Solvabiliteit (Eigen-vermogen/Totaal
vermogen). De achterliggende gedachte hierbij was dat de
ratio Loan to Value een prudente benadering van de waardering van vaste activa in de weg zou kunnen staan. Tevens
zou het S-budgetratio zijn relevantie in 2015 gaan verliezen
als de ziekenhuizen integrale tarieven gaan hanteren en de
honoraria van de zelfstandig gevestigde medisch specialisten ook tot de omzet van het ziekenhuis gaan behoren.

4.8 Vooruitkijkend naar 2015
De beleids- en begrotingscyclus 2015 is eind mei 2014
gestart met het vaststellen van het Corporate Kader 2015.
Een belangrijk onderdeel is het financiële kader 2015.
Het fundament is de meerjarige doorwerking van de begroting 2014, waarin is opgenomen een spaardoelstelling van
€ 2 miljoen voor 2015, die € 0,15 miljoen hoger is dan in
2014.
Het uiteindelijke financiële kader is de resultante van:
- externe ontwikkelingen;
- beleidsdoelstellingen uit het Corporate Kader;
- interne ontwikkelingen.
Om de uitkomsten van het financiële kader te kunnen
financieren dient er in 2015 € 3,5 miljoen bezuinigd te
worden t.o.v. 2014.

Hoofdsom

Looptijd
in jaren

€ 11.000.000,€ 27.247.000,€ 5.000.000,€ 10.000.000,€ 6.000.000,€ 10.000.000,-

9,75
15
10
20
10
20

Rentepercentage Reële waarde
totaal
per 31-12-2014
3,10%
3,25%
2,99%
3,54%
3,43%
3,88%

€ - 492.686
€ - 2.652.909
€ - 192.726
€ - 972.702
€ - 351.507
€ - 1.216.550
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4.9 Macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van
VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg
terug te vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de
Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch
specialistische zorg. Jaarlijks wordt door de Nederlandse
Zorgautoriteit ambtshalve een MBI omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de
realisatie van het MBI omzetplafond van alle instellingen
gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de
Minister van VWS de overschrijding van het MBI-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is
gecommuniceerd.
MBI 2012
Met betrekking tot de overschrijding van het MBI omzetplafond (vastgesteld op € 70 miljoen) is tussen partijen
afgesproken dat dit bedrag niet zal worden teruggevorderd
via een MBI heffing, maar middels een verlaging van het
macrokader 2016. Dit bedrag zal dus via de zorginkoop
2016 moeten worden opgebracht. Voor ons ziekenhuis
komt dit neer op ca € 0,7 miljoen.

Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking
gebracht in de balans van de stichting per 31 december
2013. Ziekenhuis Gelderse Vallei had graag hiervoor een
voorziening opgenomen, doch dit bleek om jaarrekeningtechnische redenen niet mogelijk. Dit betekent dat de
nadelige effecten hiervoor direct op de exploitatie van
2016 en 2017 zullen drukken. Dat stemt ons somber voor
de financiële resultaten voor die jaren.

4.10 Samenvattend
Het jaar 2014 is voor het Ziekenhuis Gelderse Vallei een
in financiële zin tot tevredenheid stemmend jaar geweest.
Met dit resultaat hebben wij ons eigen vermogen verder
kunnen versterken voor de zeker lastige jaren die voor ons
liggen. Hierdoor is de continuïteit voor het leveren van
hoogwaarde medisch specialistische zorg in ons verzorgingsgebied gewaarborgd.

MBI 2013/2014
Uit de berekeningen van het ministerie van VWS blijkt een
overschrijding van € 242 miljoen voor 2013 en voor 2014
is de overschrijding nog niet bekend. De minister neemt
uiterlijk 1 mei 2016 een besluit of de handhaving van
het MBI-omzetplafond 2013 wordt ingezet of dat er alternatieven zijn om de overschrijding 2013 te redresseren.
Bij opmaak van de jaarrekening is daarom niet betrouwbaar te schatten wat het effect gaat zijn van het macrobeheersinstrument voor 2013 en 2014 in latere jaren.

Financiële covenants banken		

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Kengetal

Formule

Norm

Solvabiliteit*

Eigen vermogen / Balanstotaal

> 19% 14,75%

Debt Service Coverage Ratio

(Netto winst + rentelasten renteopbrengsten + afschrijviingslasten + toevoeging  voorzieningonttrekking voorziening) / (rentelasten
- renteopbrengsten + aflossingsverplichtingen)

> 1,7

2010

3,99

2011

2012

2013

2014

13,90% 17,58% 18,28% 20,69%
2,78

3,02

1,88

2,23

* over 2014 19%; 2015 20%; 2016 21%; 2017 23%; 2018 25%; 2016 e.v. 27%
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28 april 2014

Inktvisje voor couveusekinderen

Te vroeg geboren baby’s in Ziekenhuis Gelderse Vallei krijgen een inktvisje. De
tentakels lijken waarschijnlijk op de navelstreng; de kinderen houden dit graag
vast en zij worden er rustig van. Een bijzondere gewaarwording bij de allerkleinsten.
Het Deense idee is omarmd en wordt in de praktijk toegepast: Vrijwilligers uit het
ziekenhuis en de gehele regio haken inktvisjes voor te vroeg geboren baby’s in
het Edese ziekenhuis.

Het bijzondere inktvisje waaide over
vanuit Denemarken. In januari 2013
haakte een Deense vrouw een inktvisje
voor een veel te vroeg geboren kindje.
Dit inktvisje werd bij het kindje in de
couveuse gelegd en toen bleek dat
het kindje daar een rustiger van werd.
Ook trok het kindje niet zo vaak aan de
slangetjes en sondes. Andere te vroeg
geboren kindjes kregen zo’n inktvisje,
het bleek dat de ademhaling en hartslag
van de kindjes regelmatiger werd en

het zuurstofgehalte in hun bloed werd
hoger. Waarschijnlijk lijken de tentakels
van de inktvisjes op de navelstreng die
de kindjes vasthielden toen ze nog in de
buik van hun moeders zaten.
Project
Het is een project geworden in heel
Nederland: Inktvisjes haken voor te
vroeg geboren baby’s. Mensen uit de
hele regio rond Ede haken inktvisjes
voor het ziekenhuis. Er zijn twee

De twee ambassadeurs brengen een inktvisje naar
baby Feline in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Op de
foto v.l.n.r. Inge van de Broek (moeder van Feline),
Barbara van de Kamp (seniorverpleegkundige
kinder- en jongerenafdeling), Ingrid Berger en
Dorothea van de Poel (ambassadeurs inktvisjes).

ambassadeurs van de inktvisjes speciaal
voor Ziekenhuis Gelderse Vallei (inktvisjesvoorgeldersevallei@gmail.com).
Zij controleren de inktvisjes zodat deze
voldoen aan veiligheidsregels en zorgen
dat ze schoon verpakt in het ziekenhuis
komen. Zo kunnen de verpleegkundigen
van de couveuseafdeling aan elk kindje
een inktvisje geven. Ouders en baby’s
waarderen deze bijzondere aandacht
voor hen!
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5. Risico’s en onzekerheden
Risicomanagement
Binnen de zorg komt steeds meer aandacht voor risicobeheersing en systemen van risicobeheersing. Ziekenhuis Gelderse
Vallei is overtuigd van de meerwaarde van een goed systeem
van risicobeheersing en is volop bezig om hieraan optimaal
invulling te geven. Vanuit verschillende disciplines wordt al
het nodige gedaan aan risicomanagement, bijvoorbeeld het
information security management system (ISMS) voor informatiebeveiliging, de prospectieve risicoanalyses op zorgprocessen vanuit kwaliteit, of de risicoanalyses en interne controle
op niet zorginhoudelijke processen door internal control.
Samen met bestaande audit- en certificeringstrajecten vanuit
specifieke disciplines, zoals het NIAZ, accreditaties medisch
specialisten en verschillende certificeringen binnen processen
ontstaat een breed spectrum aan risicobeheersing.
In aanvulling op het bestaande risicomanagement binnen de
verschillende processen is in 2014 gestart met een risico-inventarisatie op strategisch niveau. Hiertoe zijn binnen diverse
domeinen de risico’s in beeld gebracht. In 2015 zal verder
worden gewerkt aan het beoordelen en beheersen van deze
risico’s. Het doel is om risicobeheersing een onderdeel van de
bestaande controlecyclus te laten zijn.
Risicomanagement medische apparatuur
In 2014 zijn verschillende activiteiten ondernomen om
het convenant ‘Veilige Toepassing van Medische technologie in het ziekenhuis’ in de dagelijkse bedrijfsvoering te
implementeren. Naast het verbeteren van procedures en
werkprocessen o.a. op het gebied van investeringen en
assortimentsbeheer, is het beleid medische technologie
geactualiseerd.

Risicobeheersing vanuit kwaliteitssysteem
Zie 3.2.2.
Administratieve organisatie en interne controle
Voor een betrouwbare jaarrekening is het van belang
dat binnen de relevante processen voldoende zekerheid
bestaat over de betrouwbaarheid van gegevens. Binnen
Ziekenhuis Gelderse Vallei houdt de afdeling internal
control zich bezig met het vergroten van de betrouwbaarheid van gegevens. Jaarlijks wordt een controleprogramma
uitgevoerd, ingegeven door een risicoanalyse. Hierbij
worden onder andere de processen binnen het bereik
van de jaarrekening, zoals de registratie en facturatie van
geleverde zorg, crediteuren, debiteuren, het opstellen van
de rapportages, de salarisbetaling, of het inkoopproces
gecontroleerd. Een goede administratieve organisatie voor
deze processen is van belang om een betrouwbare verwerking en informatievoorziening te kunnen garanderen.
Ook voor de overige administratieve processen werkt het
ziekenhuis aan een optimale inrichting van de administratieve organisatie. Het doel is: een efficiënte inrichting van
het werkproces, een goed eindproduct en een betrouwbare
informatievoorziening. Binnen de organisatie houden verschillende afdelingen zoals information security, kwaliteit
en internal control zich continu bezig met het verder verbeteren van de administratieve organisatie en de interne
controle. Er worden zowel multidisciplinaire interne audits,
als specifieke themacontroles uitgevoerd om de kwaliteit
van processen en informatievoorziening te toetsen.

Verder is een voorstel gedaan voor de opzet van een afdeling medische technologie en is in dit kader de werving van
een hoofd medische technologie i.c. klinisch fysicus gestart.
In maart 2015 zal de nieuwe afdeling medische technologie
van start gaan.
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Beweegwedstrijd in Ziekenhuis Gelderse Vallei

170 medewerkers van Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede streden tien weken lang om
de titel ‘Beweegkoning(in) van ZGV’. Voeding en bewegen zijn de bouwstenen van
de zorg in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Patiënten die goed eten en bewegen herstellen sneller en voelen zich fitter. Dat geldt natuurlijk ook voor medewerkers! Daarom
organiseerde het ziekenhuis een beweegwedstrijd onder medewerkers.

ziekenhuis. Zij had de hoogste score in
het aantal stappen van het hele team.
Ariënne: ‘Ik droeg de stappenteller
in een heel drukke week, ik heb echt
veel patiënten door het hele gebouw
gebracht en gehaald!’ Ariënne mag zich
met recht Beweegkoningin noemen.

Alle deelnemers droegen een week een
stappenteller en scoorden zo individuele
en teamscores. De wedstrijd leverde
bewustwording op (Hoeveel beweeg
ik eigenlijk tijdens mijn werk? Hoeveel
beweeg ik in mijn vrije tijd?) én was een
leuke onderlinge competitie.

Bouwstenen van zorg
‘Voeding en Bewegen’ is voor Ziekenhuis
Gelderse Vallei het onderscheidende
thema. Voeding en bewegen zijn de
bouwstenen voor gezondheidswinst
voor de patiënt. In de behandeling van
patiënten wordt hieraan extra aandacht
geschonken. En fitte medewerkers
zijn een voorwaarde voor goede zorg,
daarom worden ook zij betrokken bij de
kennis over voeding en bewegen.

Winnende teams
Donderdag 22 mei maakte Dik van
Starkenburg, voorzitter van de Raad
van Bestuur, de winnaars bekend.
Verschillende teams werden in de bloemetjes gezet voor hun prestatie. De
teams van medewerkers logistiek en
fysiotherapeuten scoorden hoog: tijdens
hun werk zetten zij vele stappen. De

nummer één werden de medewerkers
van de afdeling patiëntenvervoer. Zij
vervoeren dagelijks patiënten in bed van
de verpleegafdeling naar een behandelafdeling of operatiekamer en andersom.

‘Beweegkoningin’
zet meeste stappen
Beweegkoningin
Medewerkster patiëntenvervoer
Ariënne Obbink werd gekroond
tot Beweegkoningin van het Edese
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Eén adres voor de juiste spoedzorg
op het juiste moment
Met het verbinden van een rood en
groen lint opende Ria Stegehuis,
directeur Zorg Menzis, op 11 juni
de Spoedpost Gelderse Vallei. In
deze spoedpost werken huisartsen
en medisch specialisten samen aan
goede opvang van spoedpatiënten.
De spoedpost is een initiatief van de
Huisartsenpost Gelderse Vallei en
Ziekenhuis Gelderse Vallei. ‘Ik ben heel
blij met dit mooie moment, het is een
heel mooi resultaat voor medewerkers
en patiënten’ aldus Ria Stegehuis in
haar speech.
Alle patiënten melden zich voortaan bij
één balie en worden beoordeeld door
een deskundige medewerker of arts. Van
daaruit wordt de patiënt naar de huisartsenpost of de afdeling spoedeisende
hulp van het ziekenhuis geleid. Eén
gezamenlijke eerste spoedopvang is een
feit. Dat is duidelijk, sneller en efficiënter voor patiënten.
Eerst bellen
Als er overdag spoedeisende zorg nodig
is, moeten patiënten de spoedlijn van
de eigen huisarts bellen. Bij een levensbedreigende situatie: bel 112 en voor
spoedeisende zorg buiten kantoortijden,
bel de huisartsenpost (0318 - 43 44 44).
De patiënt komt vanaf 11 juni binnen
bij de nieuwe balie van de spoedpost
in het Edese ziekenhuis. Meestal heeft
de patiënt een afspraak voor de huisartsenpost, maar ook patiënten zonder
afspraak melden zich voortaan bij de
spoedpost. Zij gaan eerst naar de balie
spoedpost waar de zorgvraag en de
urgentie wordt beoordeeld. Daarna
wordt de patiënt verder behandeld
binnen de huisartsenpost of naar de

spoedeisende hulp van het ziekenhuis
verwezen.
Voordelen
De voordelen van één ontvangstbalie
op de spoedpost zijn groot. Voor de
patiënt is duidelijk waar hij moet zijn.
De ernst van de klachten wordt direct
beoordeeld en de patiënt wordt naar
de juiste zorgverlener doorverwezen.
Kortom: duidelijke toegang tot de juiste
zorg op de juiste plaats, op het juiste
moment en door de juiste zorgverlener.
Huisartsenzorg als het kan, specialistische zorg als het moet.

Huisartsenpost en Ziekenhuis
Gelderse Vallei openen
gezamenlijke Spoedpost
Goedkoper
De samenwerking bespaart ook kosten.
Niet alleen voor de gezondheidszorg in
het algemeen maar ook voor de patiënt.
Veel patiënten melden zich met acute
gezondheidsproblemen rechtstreeks
bij de eerste hulp van het ziekenhuis.
Een groot aantal hoort echter eigenlijk
thuis op de huisartsenpost, bijvoorbeeld
mensen met een bloedneus, splinter of
snijwond. De behandeling op de spoedeisende hulp door een medisch specialist is duurder dan bij de huisartsenpost.
Bovendien betalen patiënten de behandeling door een medisch specialist
(deels) zelf vanwege het eigen risico.
De huisarts valt buiten het eigen risico.
Door de nieuwe spoedpost worden
patiënten doorverwezen naar de juiste
zorgverlener, dit scheelt voor de patiënt
aanzienlijk in de kosten.

Ria Stegehuis, directeur Zorg Menzis verricht
openingshandeling

Spoedeisende zorg
De spoedpost is een  samenwerking
tussen de Huisartsenpost Gelderse
Vallei en Ziekenhuis Gelderse Vallei. Er
is verbouwd en de wijze van werken is
op elkaar afgestemd. Met de nieuwe
spoedpost is de regio Gelderse Vallei een
goede voorziening rijker.
Bij de Huisartsenpost Gelderse Vallei
komen jaarlijks zo’n 65.000 patiënten.
De spoedeisende hulp van Ziekenhuis
Gelderse Vallei helpt jaarlijks 22.000
patiënten. Op dezelfde locatie zijn
ook de Tandartsenpost en de Dienstapotheek gevestigd: alle spoedeisende
zorg bij elkaar.
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Betere bewegwijzering in Ziekenhuis
Gelderse Vallei

Vanaf 5 juli a.s. hangen er in het hele gebouw 318 nieuwe borden om de route naar
alle poliklinieken, onderzoeksafdelingen en patiëntenkamers aan te duiden. In het
hele ziekenhuis is de nieuwe bewegwijzering een feit. Deze bewegwijzering werkt
met bestemmingsnummers. Elke afdeling of polikliniek heeft een uniek nummer
waarmee iedereen snel zijn bestemming kan vinden. Patiënten en bezoekers hoeven
maar één nummer te onthouden. Bij binnenkomst krijgt iedereen een nieuw kaartje
en/of folder met het juiste nummer waardoor hij of zij snel de weg kan vinden.

verdwalen in het gebouw. Om het
de eerste periode gemakkelijker te
maken, is er voor iedereen een folder
met gegevens over het gebouw en alle
nieuwe bestemmingsnummers. Dit
overzicht staat ook op de website van
het ziekenhuis.

De indeling van het gebouw blijft
precies hetzelfde: Er verhuizen géén
afdelingen of poliklinieken maar zij
krijgen een ander nummer in bijvoorbeeld de wachtruimte of op de behandelafdeling. Alle kamernummers
van patiënten blijven hetzelfde.

Kleuren
Het gebouw uit 2000 is al heel overzichtelijk door het kleurgebruik. Er zijn
vier vleugels A, B, C, D en deze hebben
de accentkleuren rood, blauw, geel en
paars. Aan de kleuren op de muren en
deuren en van het meubilair is te zien
welke vleugel in het gebouw het betreft.
De nieuwe bewegwijzeringsborden
maken gebruik van dezelfde kleuraccenten. Zo krijgen bezoekers een extra
bevestiging (‘Ik ben in de juiste vleugel’,
‘Ik ben op de goede weg’).

Opvallend
Een nieuw systeem met nummers is
even wennen! Maar de nieuwe borden
zijn duidelijk en overzichtelijk. Ze hebben een andere kleurstelling gekregen,

Nieuwe borden,
nieuwe nummers
zodat ze beter opvallen en beter te
lezen zijn. Het systeem zal snel ingeburgerd raken, omdat de borden
voor zich spreken. En als iedereen op
de hoogte is van zijn bestemmingsnummer, zullen weinig mensen meer
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6. Sociaal beleid
Ziekenhuis Gelderse Vallei voert al jaren een actieve
HR-strategie. Deze HR-strategie zorgt ervoor dat onze doelen
helder zijn, geeft een duidelijk kader en ruimte aan decentrale besluitvorming, flexibiliteit en diversiteit. De HR-strategie
ondersteunt daarmee de wendbaarheid van de organisatie.

Leren in Ziekenhuis Gelderse Vallei
Ons ziekenhuis heeft de ambitie een groot opleidingsziekenhuis te zijn en te blijven. Wij zien opleiden als de
tweede kerntaak naast goede patiëntenzorg, die volledig
past binnen de pay-off van ons ziekenhuis ‘Gedreven door
kennis, gericht op gezondheid’. Vanuit deze ambitie wordt
al sinds 2013 gewerkt aan versterking van het leerhuis.
Het duale management van het leerhuis heeft als
belangrijke aandachtspunten: het versterken van het
leerklimaat en het multidisciplinair leren, het optimaliseren
van de infrastructuur en kwaliteitscyclus voor (medische)
opleidingen en het positioneren en faciliteren van weten-
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schappelijk onderzoek. Enkele bereikte resultaten in 2014
zijn:
- Introductie van het leerplein en een uitgebreid aanbod
aan e-learning;
- Inhaalslag reanimatietrainingen voor alle zorgmedewerkers op afdelingsniveau; ongeveer 1000 medewerkers
zijn getraind in BLS/AED;
- Nieuw introductieprogramma voor de arts-assistenten
en nieuwe medisch specialisten;
- Ontwikkeling en uitvoering van een multidisciplinaire
teamtraining voor de vitaal bedreigde patiënt;
- Introductie van het jaarlijkse wetenschapsjournaal en
de wetenschapsavond;
- Eerste subsidieronde van het researchfonds voor wetenschappelijk onderzoek;
- Uitbreiding van de collectie van de medische bibliotheek
en verbeterde toegang tot literatuur.
Daarnaast heeft het leerhuis een bijdrage geleverd aan
strategische ontwikkelingen binnen het ziekenhuis, zoals de
ontwikkelagenda verpleegkundige zorg en de organisatieontwikkeling. De start van een eerste groep interne verpleegkundigen die de opleiding tot HBO verpleegkundige
incompany via de NCOI doen is een belangrijk resultaat.
Verder is in 2014 een curriculum voor direct leidinggevenden geïntroduceerd met een breed scala aan opleidingsen ontwikkelingsactiviteiten.
De overheid heeft voor de jaren 2014 – 2017 extra financiële middelen ter beschikking gesteld om de deskundigheid
binnen de ziekenhuizen te verhogen. Deze subsidie staat
bekend als de ‘Subsidie Kwaliteitsimpuls’. Het is een regelarme subsidie, maar een belangrijke vereiste voor het verkrijgen van de gelden is het realiseren van een strategisch
opleidingsplan. Het realiseren van dit plan heeft in 2014
dan ook de nodige aandacht gevraagd met een positief
resultaat. Het strategisch opleidingsplan geeft richting aan
de opleidingsactiviteiten binnen het ziekenhuis.
Personele inzet
In het kader van efficiency en gezonde bedrijfsvoering
stond ook dit jaar de wendbaarheid van de organisatie
centraal in het personeelsbeleid. Sinds 2010 is de inzet
van personeel geleidelijk gereduceerd van 1849,74 fte naar
1718,25 fte in 2014.
Ook dit jaar heeft P&O de nodige inspanningen geleverd
ter ondersteuning van veranderingsprocessen, zoals het
begeleiden en het (juridisch) adviseren van het management bij reorganisaties c.q. personeelsreducties. Bijvoorbeeld: overdracht van de medewerkers van oogheelkunde
naar Bergman Clinics, vervolg begeleiding van de reorganisatie maaltijdservicesysteem, belangstellingsregistratie en
begeleiding van het patiëntencontactcentrum, reductie van
bedden en daarmee herplaatsing van medewerkers van de
afdeling kort verblijf.
Weer is gebleken dat de ruimte die het sociaal plan en de
HR-strategie bieden i.c. werkzekerheid als smeerolie werkte

om medewerkers succesvol te herplaatsen. Herplaatste
medewerkers konden, veelal intern, snel van werk naar
werk geleid worden. De overcapaciteit van flexpersoneel
werd zo nodig extern gedetacheerd. De investering in
voorgaande jaren door middel van extra opleiden, slimmer
werken en voldoende eigen personeel resulteerde in een
minimale inzet van personeel niet in loondienst (PNIL).
Het slagingspercentage van de opleiding verpleegkunde,
operatieassistent en anesthesiemedewerker is niet hoog
genoeg. De aansluiting tussen leerling-student-opleidingorganisatie vraagt structurele aandacht in een veranderende maatschappij.
Door organisatorische ontwikkelingen c.q. de verdere
invoering van de divisiestructuur zijn er nieuwe leidinggevende verhoudingen ontstaan. P&O heeft het divisiemanagement actief ondersteund bij het beschrijven van de
rollen en verantwoordelijkheden van de zorgmanager en de
leidinggevenden zorg.
De wet Werk en Zekerheid is per 1 juli 2015 van kracht. In
het najaar is aan alle leidinggevenden de essentie van deze
wetgeving gepresenteerd. Daarnaast is gestart met het
aanpassen van de doorlooptijd van nieuwe arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd.
Duurzame inzetbaarheid
Het AVR-beleid 2014-2016 richt zich op preventie, het
verbeteren van de arbeidsomstandigheden en duurzame
inzetbaarheid door onder meer het bevorderen van de
dialoog over inzetbaarheid tussen leidinggevenden en
medewerkers.
De inzetbaarheid is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven (95.9%). Het langdurend verzuim langer dan één jaar is
opnieuw afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Ook het
kortdurend verzuim is gedaald. Aandacht blijft nodig voor
actieve begeleiding en heldere afspraken bij langdurend
verzuim. Er valt nog winst te behalen door tijdig in gesprek
te gaan met de medewerkers, ook voordat er sprake is van
verzuim. Daarnaast ook door leidinggevenden proactief te
ondersteunen in het het proces Wet Verbetering Poortwachter (WVP). Het werk van de nieuwe bedrijfsarts en
arbeidsdeskundige sluit goed aan bij de in gang gezette
ontwikkeling onder andere vanuit het programma ‘Vitaal
en Gezond’. Zij ondersteunen en coachen bij de regierol van
de casemanagers, dat zijn de leidinggevenden.
Het programma ‘Vitaal en Gezond’ uit 2013 is in 2014
voortgezet door het aanbieden van een programma voor
medewerkers. Een werkgroep vitaliteit is hiermee aan de
slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in een zogenaamde
Spiegeltheater voor medewerkers met hun leidinggevende.
Daarnaast heeft deze werkgroep een conceptbeleid Vitaliteit opgeleverd. Met het beleid kunnen leidinggevenden
en medewerkers de komende jaren aan de slag om samen
verder invulling te geven aan duurzame inzetbaarheid.
Jaarverslag 2014 Ziekenhuis Gelderse Vallei 42

P&O zal hierin faciliteren, onder meer door het organiseren van een aantal spiegeltheaters voor medewerkers en
leidinggevenden, workshops, voorlichting en activiteiten.
Vooral initiatieven vanuit het ziekenhuis zelf worden gewaardeerd en gestimuleerd.
In het najaar heeft de Arbeidsinspectie ons ziekenhuis
bezocht in het kader van het project PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA) Ziekenhuizen. De inspectie vraagt om een
aanpak van de werkdruk en het agressiebeleid ofwel
psychosociale arbeidsbelasting. Daarnaast constateert zij
dat de arbobeleidscyclus vanaf een inventarisatie van het
risico tot en met een evaluatie van de getroffen maatregelen in orde is. De Risico Inventarisatie & Evaluatie
(RI&E) vormt een belangrijk instrument voor het structureel
verbeteren van de arbeidsomstandigheden. In 2014 is dit
instrument doorontwikkeld. Er lag een focus op het vergroten van de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van
de afdeling bij de inventarisatie van knelpunten, het maken
van het plan van aanpak en het uitvoeren van de verbetermaatregelen. De vernieuwde aanpak geeft meer draagvlak
en betrokkenheid bij de uitvoering van de maatregelen.
Medewerkerontwikkeling
De medewerker aan de top is het resultaat van onze organisatieontwikkeling; de organisatie is als het ware omgedraaid. Medewerkers dragen door dit concept in de besturingsfilosofie meer verantwoordelijkheid, worden hierin
door hun leidinggevende ondersteund en krijgen daarvoor
de waardering die daarbij hoort. Ter ondersteuning van
medewerker aan de top en gebaseerd op het beleid rondom
leren en ontwikkelen is in 2011 het persoonsgebonden
budget (PGOB) geïntroduceerd. In 2014 kregen medewerkers een PGOB van € 150,- te besteden aan in- of externe
opleidingen gerelateerd aan huidig of toekomstig werk.
Voorbeelden van bestedingen zijn: loopbaanontwikkeling, persoonlijke presentatie, computervaardigheden,
praktijkbegeleiding, vaardigheidsonderwijs, et cetera. In
2014 hebben 533 medewerkers hiervan gebruik gemaakt.
Het PGOB is zeer divers ingezet. Een aantal medewerkers
heeft gekozen voor individuele benutting van het budget
voor studieboek, congres, opleiding. Anderen hebben er
juist voor gekozen het bedrag te bundelen en een cursus op
maat te laten organiseren door het leerhuis, bijvoorbeeld

een Exceltraining of het gezamenlijke bedrag te besteden
aan naslagwerken voor op de afdeling.
Werkkostenregeling
In de loop van 2014 is bekend geworden dat de werkkostenregeling per 1 januari 2015 definitief wordt ingevoerd.
De salarisadministratie heeft samen met FIC een analyse
op de werkkostenregeling uitgevoerd. Ook is regelmatig
advies van het accountantskantoor PWC gevraagd voor een
aantal specifieke zaken zoals de parkeergarage. Verder hebben de salarisadministratie en FIC een aansluiting gemaakt
tussen alle personele kostensoorten waardoor duidelijk
zichtbaar wordt in hoeverre het budget volloopt en er kan
er beter op gestuurd worden. Dit alles heeft geresulteerd in
een werkkostenregeling met enige zekerheidsmarge waardoor er in 2015 vooralsnog weinig risico is op overschrijding
van het budget. De ontwikkelingen op dit dossier zullen
goed worden gevolgd om de werkkostenregeling vanaf
2015 verder vorm te geven.
Excellente leidinggevenden
In 2014 werd het management development programma
collectief voor alle leidinggevenden gecontinueerd met de
doelstelling om te anticiperen op ontwikkelingen in het
ziekenhuis en om een collectief gedachtegoed te creëren.
Sprekers in 2014 waren:
Mathieu Weggeman over Innovatie
Wouter Hart over Verdraaide organisaties
In navolging van eerdere initiatieven is er ook in 2013 een
groep operationeel leidinggevenden gestart met een MD
traject. In dit programma heeft de herwaardering van de
teamleidersrol centraal gestaan. Het programma ging in
op het verbreden en verdiepen van de persoonlijke kennis
in de verschillende managementrollen zoals team bouwen,
coachen, produceren, onderhandelen, koers bepalen, et
cetera. De leidinggevenden werden in bijeenkomsten begeleid en worden in staat gesteld een certificaat bij de Open
Universiteit te behalen. In mei 2014 zijn de 25 deelnemers
uitgenodigd om de leergang gezamenlijk af te ronden. Het
merendeel van de deelnemers was inmiddels in het bezit
van het certificaat en anderen hadden al een datum voor
het examen gepland staan. De Open Universiteit heeft
deze module beëindigd.
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Het leerhuis in 2014 gestart met het verder vorm geven van
de verschillende routes in management development, met
als doelen: verbinding en cultuurvorming, aanreiken praktische kennis en tools en ontwikkelen vaardigheden, professionele en persoonlijke ontwikkeling van de leidinggevende.
Er is een aanzet gemaakt tot een curriculum voor leidinggevende zorg c.q. unithoofden. Het curriculum bestaat
onder andere uit intervisie, lunchbijeenkomsten, keuze van
interne scholingsactiviteiten, met deels een verplichtend
karakter voor startende leidinggevenden. Daarnaast is een
ontwikkelingsinstrument voor leidinggevenden geïntroduceerd. Er is initiatief genomen voor het uitwerken van
een leiderschapsprogramma voor de duale managers van
functionele eenheden en bedrijfsleiders, afdelingshoofden,
medisch specialisten.
Ook de medisch specialisten kregen in 2014 een curriculum
aangeboden.

HR-portal
In 2011 is gestart met het digitaliseren van de HR-processen. Het streven om per juli 2012 het volledige systeem
voor e-HRM te laten functioneren is door externe oorzaken
niet gerealiseerd. Het bleek voor de leverancier niet mogelijk de diensten aan te bieden conform overeenkomst. In
2014 is een pilot gestart met RAET-Medewerkerontwikkeling (RMO) deze pilot is in de zomer geëvalueerd. Belangrijkste bezwaar is dat er geen koppeling is tussen RMO
en het personeelsdossier. Ook het generen van de juiste
managementinformatie bleek niet mogelijk te zijn. Op basis
hiervan is afgezien van het verder introduceren van RMO.
Een andere pilot die overigens wel positief werd bevonden,
is het digitaal declareren van de reiskosten. Deze functionaliteit is in het najaar aan een extra aantal afdelingen
beschikbaar gesteld met de intentie om in het eerste
kwartaal 2015 alle afdelingen aan te laten sluiten.
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Speciaal voedingsprogramma voor IC-patiënten
Intensivist Arthur
van Zanten en ICT/
IC-verpleegkundige
Dick van Blokland bij
een IC-patiënt

Als ernstig zieke patiënten zo snel mogelijk de juiste hoeveelheid eiwit, energie
(calorieën), vitamines toegediend krijgen, bevordert dat hun overleving en herstel.
Het team op de Intensive Care (IC) van Ziekenhuis Gelderse Vallei ontwikkelde een
speciaal voedingsprogramma voor IC-patiënten en behaalt daar goede resultaten
mee. IC-patiënten krijgen direct na opname exact berekende sondevoeding of parenterale voeding (via infuus). Sneller en juist voeden geeft optimaal resultaat. Dat is
de winst van onderzoek en ontwikkeling in het ziekenhuis van Ede dat voeding en
bewegen als speerpunt heeft.

Programma
Bij opname wordt een aantal gegevens
ingevoerd over het gewicht, de lengte en
de (voedings-)toestand van de patiënt
in het elektronisch patiëntendossier van
de IC. Vervolgens wordt exact en automatisch uitgerekend welke voeding in
welke hoeveelheid aan de patiënt moet
worden gegeven, door sondevoeding,
eiwittoevoegingen, parenterale voeding
of elke combinatie daarvan. Vervolgens
worden elk uur de waarden vergeleken
met de toediening, de zgn. voedingsbalans. Verpleegkundigen en artsen
kunnen nu de voeding bijstellen om de
patiënten de beste kans op herstel te
geven.

Team Intensive
Care maakt uniek
rekenprogramma
Rekenwerk
De voedingsberekeningen zijn ingewikkeld omdat IC-patiënten ook (veel)
andere medicijnen, infusen en bijvoorbeeld antistollingsmiddelen krijgen
die van invloed zijn. De computer doet
hiervoor het enorme rekenwerk, met
alle factoren wordt rekening gehouden.
Het voedings-programma  is het resultaat van onderzoek door ICT-specialist/

IC-verpleegkundige Dick van Blokland en
intensivist Arthur van Zanten. Zij vormden een voedingswerkgroep met teamleden van de IC en diëtisten en stelden
het uitgebreide voedingsprogramma op.
Wereldprestatie
Intensivist Arthur van Zanten: ‘Wat de
werkgroep heeft gerealiseerd is uniek in
de wereld! Ik ben nog nergens zo’n doordacht systeem tegen gekomen. Het gaat
de zorg aan IC-patiënten nog verder verbeteren. Daarnaast draagt het bij aan de
(inter)nationale positie van Ziekenhuis
Gelderse Vallei als voedingsziekenhuis.’
Het IC-voedingsprotocol wordt inmiddels op enkele plaatsen in Nederland,
maar ook in Azië en in het MiddenOosten toegepast. Arthur van Zanten
werkt met zijn team aan publiciteit door
o.a. de presentaties op internationale
podia en wetenschappelijke publicaties.
Jaarlijks bezoeken vele internationale
artsen en wetenschappers de IC van
Ziekenhuis Gelderse Vallei om te leren
van de opgebouwde expertise en ICToplossingen op het gebied van voeding.
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Voeding, bewegen en uw nieren

De komende weken staan in Ziekenhuis Gelderse Vallei de nieren centraal.
Er zijn in Nederland ruim 40.000 mensen met slecht werkende nieren. Voor
mensen met een nierziekte is het extra belangrijk gezond te leven en te
eten. De Infotheek in het ziekenhuis geeft hierover volop informatie en er
zijn diverse activiteiten van 1 september tot 19 oktober.

Nierziekten
Mensen hebben twee nieren in het
lichaam met als voornaamste taak
afvalstoffen uit het lichaam te verwijderen. Als de nieren niet meer goed
werken, wordt het lichaam als het ware
vergiftigd. Door dan een dieet te volgen
maakt het lichaam minder afvalstoffen
aan en nemen klachten af. Bovendien
kan een dieet de achteruitgang van de
nieren vertragen. Op het moment dat
de nieren erg slecht of zelfs niet meer
werken, zijn ingrijpende behandelingen
nodig zoals dialyse of een niertransplantatie.
Omdat voeding en bewegen een belangrijke rol spelen bij nierziekten is hierover
in de Infotheek van het ziekenhuis
allerlei informatie te vinden. Van 1
september tot en met 19 oktober staat
dit thema centraal.

Activiteiten
Vragenuur diëtist
Op woensdag 3 en 24 september en 1
en 8 oktober van 14.00 uur tot 15.00 uur
beantwoordt een diëtist in de infotheek
al uw vragen over voeding bij nierziekten. Zout en vocht zijn hierbij belangrijke aspecten. Ook kunt u zoutloze hapjes
proeven.
Vraag de dialyseverpleegkundige!
Op 4, 5, 11 en 12 september geeft van
14.00 uur tot 16.00 uur een dialyseverpleegkundige informatie over nierziekten. Hij/zij doet dit ook op 9 en 10
september maar dan van 10.00 uur tot
12.00 uur. Wat weet u al en wat wilt
u nog vragen over de dialysezorg in
Ziekenhuis Gelderse Vallei?
Nierstichting
Tijdens de collecteweek van de Nier-

stichting (14 tot 20 september) is er
regelmatig iemand van deze stichting in
de Infotheek. Allerlei informatie over het
werk van de Nierstichting en de patiëntenverenigingen is beschikbaar.
Donorweek
In de week van 12 -19 oktober staat de
donorweek centraal in de infotheek.

Het ziekenhuis
informeert
Infotheek
Iedereen is van harte welkom in de
infotheek van Ziekenhuis Gelderse
Vallei. U vindt deze in de centrale hal
van het ziekenhuis. Met de infotheek
draagt het ziekenhuis bij aan meer kennis over voeding en bewegen in relatie
tot gezondheid en ziekte. Rondom wisselende thema’s organiseren wij allerlei
activiteiten. Daarnaast kunt u altijd
terecht in de infotheek voor testen over
voeding en bewegen via de computers
en allerlei brochures.
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7. Gedragscodes en
medezeggenschap
7.1 Zorgbrede Governancecode
Het ziekenhuis is ruim tien jaar geleden gestart met de
invoering van de Health Care Governance in de organisatie.
De statuten van het ziekenhuis en de reglementen van
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn aan deze code
aangepast en er zijn diverse instrumenten voor de beide
Raden ontwikkeld en/of toegepast, bijvoorbeeld profielschetsen en evaluatie eigen functioneren Raad van Toezicht
en Raad van Bestuur. Het ziekenhuis heeft de principes van
de zorgbrede Governancecode opgevolgd en nageleefd. In
paragraaf 7.1.4 geven wij aan op welke wijze deze principes
zijn toegepast.

de portefeuilleverdeling, de taken en nevenfuncties. De
beloning is opgenomen in de jaarrekening en in DigiMV.
Qua beleid voor bezoldiging volgt het ziekenhuis de regeling van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders
in Zorginstellingen en de Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuis Directeuren (NVZD). In 2014 is dit beleid
gevolgd met inachtneming van bestaande afspraken.

7.1.1 Verantwoording Raad van Bestuur

Overlegvormen
De Raad van Bestuur heeft in 2014 tweewekelijks vergaderd. De besluitenlijsten van deze vergaderingen zijn
beschikbaar voor de organisatie. In de besluitenlijst wordt
tevens aangegeven welke (voorgenomen) besluiten voor
advies of instemming worden voorgelegd aan de adviesorganen, namelijk de ondernemingsraad, medische staf,
cliëntenraad en verpleegkundige adviesraad.

Statutair bestaat de Raad van Bestuur uit één of meer
leden. In 2014 bestond de Raad van Bestuur uit twee
leden. In bijlage 2 is de samenstelling van de Raad van
Bestuur opgenomen met vermelding van onder andere

De Raad van Bestuur heeft zes reguliere vergaderingen
van de Raad van Toezicht bijgewoond. De onderwerpen
waarover vergaderd werd, zijn opgenomen in de volgende
paragraaf over de Raad van Toezicht. Naar de mening van
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de Raad van Toezicht is geen belangenverstrengeling
tussen de Raad van Bestuur en de organisatie opgetreden.
Verder heeft de Raad van Bestuur frequent overlegd
met het divisiemanagement en de hoofden van de stafafdelingen via individueel overleg, het managementteam
overleg en de kwartaaloverleggen. Door deze overleggen
heeft de Raad van Bestuur kunnen toezien op het operationele beleid en dit kunnen ondersteunen. Onder leiding
van een externe adviseur evalueert de Raad van Bestuur
jaarlijks het functioneren van de Raad en de onderlinge
samenwerking.
Elke twee weken vond overleg plaats met het bestuur
van de medische staf en maandelijks met de kernstaf,
het besluitvormend orgaan van de vereniging medische staf.  Relevante onderwerpen uit de Raad van
Bestuursvergadering zijn met de medische staf besproken
en waar nodig werd om advies gevraagd. De communicatie
kenmerkt zich door openheid en vertrouwen. Op advies
van en in goed overleg met de medische staf zijn keuzes
gemaakt voor het medisch profiel van het ziekenhuis.
Met de ondernemingsraad, de verpleegkundige adviesraad
en de cliëntenraad heeft structureel overleg plaatsgevonden. De adviezen van deze geledingen zijn door de Raad van
Bestuur grotendeels overgenomen en sommige voorstellen
zijn nader toegelicht. De Raad van Bestuur heeft getracht
de adviesgeledingen telkens in een zo vroeg mogelijk stadium bij het beleid te betrekken.
De Raad van Bestuur bracht een keer per twee weken een
werkbezoek aan diverse afdelingen binnen het ziekenhuis.
Daarnaast heeft de Raad van Bestuur haar rol als gastheer vervuld bij diverse symposia en evenementen en elke
maand tijdens de introductiebijeenkomsten nieuwe medewerkers welkom geheten en de kernwaarden van de organisatie toegelicht.
Resultaten
De Raad van Bestuur heeft erop toegezien dat de doelstellingen van het ziekenhuis voor 2014 met bijbehorende
activiteiten (zie 2.4) zijn gerealiseerd. De aandacht voor de
veranderingen in het zorglandschap heeft ertoe geleid dat
het zorgprofiel steeds verder wordt aangescherpt en dat
onze deskundigheid van voeding en bewegen landelijke
bekendheid heeft gekregen. Verder zijn diverse strategische samenwerkingsverbanden aangegaan of voorbereid
en is de nieuwe samenwerkingsvorm met de vrijgevestigd
medisch specialisten tot stand gekomen en ingericht. De
Raad van Bestuur heeft ingespeeld op de ontwikkelingen
op het gebied van financiering en inkoop van de zorg bij
de zorgverzekeraars.
De divisies hebben zich ingespannen voor een correcte,
vriendelijke en professionele bejegening van patiënten,
kwaliteitsverbetering, voorkomen van wachtlijsten en
doelmatigheidsbevordering. Ook hebben zij verbeteringen
doorgevoerd voor de patiëntveiligheid en zijn waar nodig
samenwerkingsverbanden aangegaan.

Strategie
In 2014 stelde de Raad van Bestuur het strategisch kader
voor de jaren 2013 - 2016 bij en opnieuw vast en werd
focus aangebracht in het profiel van het ziekenhuis.
Daarnaast is bij de besluitvorming uitdrukkelijk rekening
gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van
spreiding en concentratie van de zorg en met onze profilering op het gebied van voeding en bewegen. De Raad
van Bestuur is samenwerkingsverbanden aangegaan met  
andere ziekenhuizen en in de keten om een volledig en
kwalitatief pakket van zorg in de regio te kunnen blijven
bieden. Intern was veel aandacht voor verdere decentralisatie, innovatie binnen de verpleegkundige beroepsgroep,
duurzame inzet van medewerkers en integrale bekostiging.

7.1.2 Verantwoording Raad van Toezicht
Toezicht
De Raad van Toezicht van Ziekenhuis Gelderse Vallei is
belast met het toezicht op het functioneren van de stichting in het algemeen en van de Raad van Bestuur in het
bijzonder. Het ziekenhuis wordt bestuurd volgens het
Raad van Toezichtmodel. De taken en bevoegdheden van
de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn geborgd
in de statuten van Ziekenhuis Gelderse Vallei. De bijbehorende taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders
zijn vastgelegd in een reglement.
De Raad van Toezicht heeft op 26 mei 2015 goedkeuring
gegeven aan het instellingsjaarverslag.
Verantwoording
Het houden van toezicht op, het geven van advies aan
en het werkgeverschap over de Raad van Bestuur vinden
plaats in het belang van het ziekenhuis conform de
bestaande normen en gedragsregels, welke zijn vastgelegd
in de Zorgbrede Governance Code 2010.
In september 2014 heeft de Raad het eigen functioneren
geëvalueerd in een evaluatie- en ontwikkelbijeenkomst
rondom governance, in aanwezigheid van een extern
adviseur. Daarbij is ook de Raad van Bestuursleden de
gelegenheid geboden om hun visie te geven op het functioneren van de Raad van Toezicht. De aandachtspunten
die hieruit naar voren kwamen zijn in november 2014 met
elkaar besproken.
Bijeenkomsten
De Raad van Toezicht heeft, volgens de jaarplanning in
2014, zes reguliere vergaderingen gehouden in aanwezigheid van de leden van het Bestuursteam (Raad van Bestuur
en het medisch lid Bestuursteam). Bij al deze vergaderingen was de Raad voltallig aanwezig.
Voorafgaand aan de reguliere vergaderingen vond telkens
een voorbereidend overleg plaats tussen de Raad van
Bestuur, de voorzitter en vice-voorzitter (Dagelijks Bestuur)
en ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht.
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Er is in 2014 één extra Raad van Toezicht vergadering
georganiseerd, gecombineerd met een auditcommissie
financiën, ter goedkeuring van de jaarrekening 2013 en van
de samenwerkingsovereenkomst tussen het ziekenhuis en
de coöperatie van medisch specialisten in verband met de
invoering van prestatiebekostiging per 1 januari 2015.
Een delegatie vanuit de Raad van Toezicht heeft tweemaal
een deel van een overlegvergadering van de ondernemingsraad bijgewoond, waar gesproken is over de ontwikkeling
van het zorglandschap en de financiële consequenties van
de keuzes die de organisatie daarin maakt. Ook de rol van
medezeggenschap vanaf 2015 kwam ter sprake.
De regionale samenwerking met de ziekenhuizen in
Arnhem en Doetinchem is aan de orde geweest en ook is
gediscussieerd over het speerpunten voeding en bewegen
in relatie tot duurzame inzetbaarheid.
Een delegatie vanuit de Raad van Toezicht heeft eenmaal
een vergadering van de cliëntenraad bijgewoond, waarbij
met name gesproken werd over de verdere ontwikkeling
naar een seniorvriendelijk ziekenhuis.
Tijdens werkbezoeken heeft de Raad zich op locatie laten
informeren over het nieuwe oncologisch centrum, inclusief radiotherapie in samenwerking met het Arnhems
Radiotherapeutisch Instituut (Radiotherapiegroep). Ook is
een werkbezoek gebracht aan de afdeling verkoop & advies,
waar de Raad van Toezicht is geïnformeerd over de DOTregistratiesystematiek.
Er werd een bezoek gebracht aan de in 2014 geopende poliklinische apotheek, de Vallei Apotheek. De afdelingen (top)
sportgeneeskunde en fysiotherapie werden bezocht, gericht
op het speerpunt van het ziekenhuis rondom bewegen.
Met het bestuur van de medische staf is tweemaal overleg
gevoerd. Daarbij is gesproken over de verwachte oprichting
van de coöperatie medisch specialisten Gelderse Vallei
en de gevolgen voor de samenwerking tussen medische
staf en organisatie in verband met de integrale prestatiebekostiging vanaf 2015.

Besluiten
Tijdens de Raad van Toezichtvergaderingen zijn naast
thematische onderwerpen ook de reguliere zaken besproken volgens de in het ziekenhuis gehanteerde planning
en control-cyclus en zijn specifieke onderwerpen aan de
orde geweest:
• Er is goedkeuring verleend aan de door de Raad van
Bestuur vastgestelde begroting 2014;
• Aan de Raad van Bestuur is met waardering voor het
resultaat decharge verleend betreffende het financiële
jaarverslag over 2013, mede op grond van een toelichting
door de interne controller en de accountant van Ernst &
Young;
• Het geïntegreerd strategisch kader 2013-2016 (versie
2015) is goedgekeurd;
• Het corporate kader 2015 is een combinatie van een
beleidsinhoudelijk- en financieel kader. De Raad van
Toezicht heeft hiermee ingestemd;
• De financiële resultaten van het ziekenhuis zijn besproken aan de hand van een advies vanuit de auditcommissie financiën op basis van de verstrekte kwartaalrapportages;
• De opdracht aan de accountant is geformuleerd voor
de controle over het boekjaar 2014. Voor 2015 is een
onderhandse aanbesteding voorbereid om de accountantsdiensten voor de boekjaren 2014 t/m 2017
opnieuw te overwegen, conform de bepalingen in
de Governancecode Zorg;
• Het Arnhems Radiotherapeutisch Instituut wil overgaan
tot het vestigen van een huurafhankelijk recht van opstal
voor een tweetal apparaten, die aanwezig is in de versnellersbunkers op het terrein van Ziekenhuis Gelderse
Vallei. Op grond van de statuten van het ziekenhuis heeft
de Raad van Toezicht ingestemd met het verzoek;
• De Raad van Toezicht heeft ingestemd met de regionale samenwerking tussen de ziekenhuizen in Arnhem,
Doetinchem en Ede in de Alliantie Regionale TopZorg
(A.R.T.Z.);
• Het reglement van de Raad van Bestuur is regulier
herzien;
• De Raad van Toezicht heeft ingestemd met een hernieuwde vaststelling van het rentepercentage voor 10
jaar voor een lening bij de ABN-AMRO.
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Daarnaast werd regelmatig gesproken over de ontwikkeling naar integrale prestatiebekostiging en de transitie naar
een nieuwe besturingsstructuur vanaf 2015. De Raad van
Toezicht is er trots op dat Wageningen University
dr. Ben Witteman, MDL-arts in Ziekenhuis Gelderse Vallei
per 1 december benoemd heeft tot buitengewoon hoogleraar Voeding en darmgezondheid in transmurale zorg.
Hij gaat parttime deel uitmaken van de afdeling Humane
voeding van Wageningen University. Het ziekenhuis is er
trots op dat een van de medisch specialisten hoogleraar
is geworden en zijn bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op de universiteit kan leveren. Voeding
en bewegen is het speerpunt van het ziekenhuis. Sinds
2007 werken Ziekenhuis Gelderse Vallei en Wageningen
University nauw samen in de Alliantie Voeding Gelderse
Vallei waarin gezamenlijk onderzoek wordt uitgevoerd naar
de interacties tussen voeding, ziekte en gezondheid.
Door middel van een presentatie is de Raad op de hoogte
gesteld van interne en externe ontwikkelingen op het
gebied van:
• De substitutie van de chronische zorg van 2e naar 1e lijn;
• De vormgeving van electieve processen voor planbare
operaties, waarbij de nadruk ligt op snelheid, duidelijkheid en maatwerk;
• De opzet van het Leerhuis in het ziekenhuis, waar men
zich bezighoudt met organiseren van individuele en
collectieve leerprocessen gericht op de persoonlijke
en professionele ontwikkeling van werknemers (zowel
medisch als niet medisch). De research unit heeft een
centrale en coördinerende rol voor al het wetenschappelijk onderzoek dat wordt verricht binnen het ziekenhuis.
Auditcommissie financiën
De commissie heeft in 2014 viermaal vergaderd met
de Raad van Bestuur en de controller.
De concept jaarstukken, de managementletter 2013, de
interim-bevindingen 2014  en de begroting 2015, werden
met de accountant besproken. Ook zijn de financiële kwartaalrapportages en het treasuryjaarplan 2014 aan de orde
geweest.
Verder is besproken:
• Stand van zaken productie in relatie tot afspraken met
zorgverzekeraars;
• De onzekerheid over de financiële uitkomsten van de
omzetverantwoording over het in 2012 ingevoerde transitiemodel. Bij de Nederlandse Zorgautoriteit is bezwaar
ingediend tegen het standpunt van Zorgverzekeraars
Nederland. In november 2014 heeft de Nederlandse
Zorgautoriteit het standpunt van de zorgverzekeraars
afgewezen en beslist ten gunste van het ziekenhuis;
• Zelfanalyse Nederlandse ziekenhuizen over declaraties
over de jaren 2012 en 2013;
• Aandachtspunten ten behoeve van de accountantscontrole over het boekjaar 2014.

Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie heeft tot taak om de Raad van
Toezicht te adviseren over de arbeidsvoorwaarden en het
bezoldigingsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur
en over de honorering van de leden van de Raad van
Toezicht zelf. De werkwijze is in een reglement vastgelegd.
De remuneratiecommissie heeft in 2014 overleg gevoerd
over de arbeidsvoorwaarden voor de Raad van Bestuur. Zij
heeft hierbij advies ingewonnen bij een adviesbureau en
de externe accountant. Op basis hiervan heeft zij adviezen geformuleerd voor de Raad van Toezicht. De arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van
Bestuur zijn gebaseerd op de gemeenschappelijke regeling
van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in
Zorginstellingen (NVZT) en de Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuis Directeuren (NVZD).   
Ter voorbereiding op het jaargesprek met de leden van het
Bestuursteam hebben de leden van de remuneratiecommissie gesproken met de voorzitters van de medische staf,
ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad en cliëntenraad.
In het jaarlijkse evaluatiegesprek met de leden van de Raad
van Bestuur worden zowel de individuele doelstellingen
als de collectieve doelstellingen beoordeeld. De bijzondere
doelstellingen worden gebaseerd op het geïntegreerd strategisch kader van het ziekenhuis en het daarvan afgeleide
corporate kader. Voor alle nevenfuncties van de beide leden
van de Raad van Bestuur is toestemming verleend door de
Raad van Toezicht.
Auditcommissie Kwaliteit van Zorg
Deze adviescommissie ondersteunt de Raad van Toezicht
bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van bewaking, beheersing en verbetering van kwaliteit
van zorg en heeft ook een klankbordfunctie. Het in 2011
door de Inspectie voor de Gezondheidszorg gepubliceerde
Toetsingskader voor bestuurlijke verantwoordelijkheid voor
kwaliteit en veiligheid is daarbij behulpzaam.
De commissie heeft in 2014 viermaal in reguliere samenstelling vergaderd met de Raad van Bestuur en de verantwoordelijken op het gebied van kwaliteit van zorg en
patiëntveiligheid vanuit de organisatie en de medische
staf. Daarbij is onder andere besproken:
• Een informatieprotocol kwaliteit van zorg;
• Kwartaalrapportages van het aantal klagers en klachten
in 2014;
• Terugkoppeling incidentmeldingen aan en het jaargesprek van de Raad van Bestuur met de Inspectie voor
de Gezondheidszorg, interne Sire-onderzoeken en multidisciplinaire casusbesprekingen die als doel hebben
om bij te dragen aan het bieden van een structurele
oplossing die herhaling van incidenten moeten voorkomen;
• De positieve ontwikkeling van de HSMR-cijfers (sterftecijfers) 2012 en 2013;
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• Zelfevaluatie en heraccreditatie NIAZ 2014;
• Terugrapportage patiënttevredenheidsonderzoeken
kliniek en polikliniek;
• Analyse IGZ-Zichtbare Zorg indicatoren 2013;
• Meerjarenbeleid ziekenhuis betreffende kwaliteit en
veiligheid van zorg 2014-2016.
Mutaties Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat in januari 2014 uit zes leden.
Aan de hand van een rooster van aftreden vindt herbenoeming plaats met een maximum van twee zittingstermijnen
van vier jaar. Met de zittende zes leden van de Raad van
Toezicht zijn de relevante specifieke deskundigheden
voldoende in de Raad vertegenwoordigd.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen maandelijks
een vergoeding, gebaseerd op de vigerende richtlijnen van
de NVTZ. Met ingang van 1 januari 2013 worden toezichthouders gezien als BTW-ondernemers en zijn daarmee als
persoon belastingplichtig en dragen zelf zorg voor BTWaangifte en BTW-afdracht.
Per 1 december 2014 is de heer Bosveld toegetreden tot de
Raad van Toezicht. Hij volgt de heer Van der Bruggen op,
die sinds 2003 deel uitmaakte van de Raad van Toezicht.
Werving heeft plaatsgevonden via publicatie in een regionaal dagblad en op de website van het ziekenhuis en van
de NVTZ.
De heer Bleichrodt heeft zijn lidmaatschap per 31 december 2014 tussentijds beëindigd, zodat begin 2015 een
nieuwe wervingsprocedure voor een lid van de Raad van
Toezicht zal worden gestart.
Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2014
Drs. J.M. Bleichrodt, lid,
tevens voorzitter auditcommissie financiën
Ir. ing. H. de Boon, voorzitter,
tevens lid remuneratiecommissie
Drs. R. Bosveld, lid,
tevens lid auditcommissie financiën
Prof.dr. J.G.A.J. Hautvast, vicevoorzitter,
tevens voorzitter auditcommissie kwaliteit van zorg
mevrouw dr. L.C.J.M. Lemaire MBA, lid,
tevens lid auditcommissie kwaliteit van zorg
mevrouw dr. E.M. Ott, lid,
tevens voorzitter remuneratiecommissie
Mevrouw M.H. van Haren, ambtelijk secretaris
Meer informatie over de leden van de Raad van Toezicht is
opgenomen in bijlage 1.
7.1.3 Governancestructuur
Besturingsmodel
Het ziekenhuis wordt bestuurd volgens het Raad van
Toezichtmodel. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de besturing van het ziekenhuis. Door de Raad
van Toezicht is goedkeuring gegeven aan dit jaarverslag.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de
Raad van Bestuur zijn geborgd in de statuten. De bijbehorende taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders
en de bestuurders zijn vastgelegd in een reglement.
Planning- & controlcyclus
De planning & controlcyclus werd in 2014 volledig doorlopen. In de kwartaalgesprekken werd de stand van zaken
doorgenomen. Tijdens de geplande beleidsdagen is uitgebreid stilgestaan bij de ontwikkelingen in de markt (externe oriëntatie), de medische ambitie, het strategisch kader
en de organisatieontwikkeling.
Op de beleidsdagen werd de inhoud van het geïntegreerde
strategisch kader 2013-2016 (versie 2015) en de kaderbrief
2015 samengesteld. Beide documenten omvatten de focus
in het zorgprofiel van het ziekenhuis, de samenwerking in
de regio en versterking van de positie van de medewerkers
in hun professionele functievervulling. Alle divisies hebben
aan de hand van de kaderbrief hun jaarplannen opgesteld.
De begroting 2015 was begin december gereed.
Fraudeaspecten en misstanden
Tijdens de jaarrekeningcontrole wordt tijdens interviews
door de accountant meer expliciet aandacht besteed aan
fraude, het invullen van een fraudechecklist en de beoordeling van (bijzondere) journaalposten in de financiële
administratie. In 2014 is geen fraude geconstateerd.
Misstanden kunnen worden gemeld bij de leidinggevende,
de Raad van Bestuur of bij de bedrijfsjurist. Het ziekenhuis
heeft de mogelijkheid tot het melden van een misstand
geformaliseerd door middel van het opstellen van een
zogenaamde ‘klokkenluidersregeling’ (procedure melding
misstand), die begin 2010, na instemming van de ondernemingsraad, is vastgesteld. In 2014 waren er geen
meldingen via de klokkenluidersregeling.
7.1.4 Naleving principes governancecode
Maatschappelijke verantwoording
Het ziekenhuis staat open voor en bevordert periodiek
overleg met relevante stakeholders en belanghebbenden
die actief zijn binnen het verzorgingsgebied. Dit gebeurde
in 2011 nog ad hoc, maar per 2012 structureel voorafgaand
aan de beleidsdagen. De medische staf legt jaarlijks verantwoording af over het in de instelling gevoerde medisch
beleid (zie 8.2). De vrijgevestigd medisch specialisten rapporteren over de prestatie-indicatoren, maken een jaarverslag per maatschap en geven inzicht in de visitatierapporten van de beroepsvereniging en de Medisch Specialisten
Registratie Commissie (MSRC).
Het ziekenhuis registreert en publiceert haar prestaties op
basis van de indicatoren die door de ledenvergadering van
de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn of
zullen worden vastgesteld. Bij de opstelling van dit jaarverslag is eveneens rekening gehouden met de principes uit
de Zorgbrede Governancecode.
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Het ziekenhuis beschikt over adequate interne procedures
voor de opstelling en de publicatie van het jaarverslag en
de jaarrekening. De externe accountant woont vergaderingen bij van de Raad van Toezicht en de auditcommissie,
waarin zijn verslag over het onderzoek van de jaarrekening
wordt besproken en waarin wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening.
Het verslag van de externe accountant, op basis van de
vigerende Regeling Jaarverslaggeving Zorginstellingen,
bevat datgene wat de externe accountant over de jaarrekening en het jaarverslag en de overige gegevens onder
de aandacht van de Raad van Bestuur en de Raad van
Toezicht dient en wenst te brengen.
De accountant rapporteert zijn bevindingen over de jaarrekening eerst aan de Raad van Bestuur en daarna aan de
Raad van Toezicht. Volgens de code dient dit gelijktijdig te
gebeuren. Ziekenhuis Gelderse Vallei kiest voor deze, van de
code afwijkende, werkwijze om de mogelijkheid te hebben
voor opmerkingen van de Raad van Bestuur over feitelijke
zaken en deze in de rapportage te laten opnemen. Het staat
een open overleg tussen accountant en Raad van Toezicht
niet in de weg.
Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend
plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en verantwoordelijkheid van het ziekenhuis.
Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid
voor de leiding en de continuïteit van het ziekenhuis en
gaat er bij het handelen vanuit dat de instelling een zorgonderneming met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Daarom neemt de Raad van Bestuur
de gerechtvaardigde wensen en behoeften van alle klanten
uitdrukkelijk tot uitgangspunt voor de organisatie en inrichting van de dienstverlening. Kwaliteit en veiligheid vormen
een vast onderdeel van de informatievoorziening naar de
Raad van Toezicht. Verder komt dit onderwerp regelmatig
aan de orde tijdens het overleg met het Stafbestuur. Er
wordt gewerkt aan een vertaling van de adviezen van de
Raad voor de Volksgezondheid betreffende de verantwoordelijkheidsverdeling van de professional, de bestuurder en
de toezichthouder. De Raad van Bestuur handelt overeenkomstig het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en
het reglement Raad van Bestuur. In dit reglement is de ver-

deling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
nader uitgewerkt.
De Raad van Bestuur heeft interne procedures opgesteld die ervoor zorgen dat financiële informatie steeds
bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid
van de externe financiële verslaggeving is gewaarborgd.
Daarnaast zijn er interne procedures voor kwaliteit van
zorg, veiligheid en goed werkgeverschap.
De interne risicobeheersings- en controleprocedures
zijn vanaf 2009 geïntegreerd in een risico management
systeem.
De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig
alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van
de taak van de Raad van Toezicht. Belangrijke thema’s hierbij zijn: strategie, kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid,
human resource management, financieel resultaat en de
relatie met stakeholders.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op
de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken
in het ziekenhuis en richt zich bij de taakvervulling naar
het belang van de instelling. De Raad van Toezicht handelt
overeenkomstig het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het reglement Raad van Toezicht. Hierin zijn de
verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader uitgewerkt.
De goedkeuringsbevoegdheden van de Raad van Toezicht
zijn vastgelegd in artikel 9, lid 5 en 6 van de statuten. De
onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht is geborgd in
artikel 18 van de statuten.
De Raad van Toezicht beschikt over een profielschets voor
de omvang, deskundigheid en samenstelling. Daarin is
rekening gehouden met de aard en activiteiten van de
instelling en de daarvoor gewenste deskundigheid en
achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht. In de
profielschets is opgenomen dat bij de selectie van nieuwe
en herbenoeming van bestaande leden van de Raad van
Toezicht wordt gekeken naar het aantal bestuurlijke en
toezichthoudende functies van de leden, zodat een goede
taakvervulling gewaarborgd is. Dit aspect is bij de herziening in 2012, in het reglement Raad van Toezicht
opgenomen.
Tenminste een lid van de Raad van Toezicht beschikt over
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voor de zorgorganisatie relevante kennis en ervaring in
de zorg. Dit is opgenomen in de profielschets Raad van
Toezicht en wordt ook toegepast. In de profielschets zijn
ook andere deskundigheidsgebieden opgenomen, zodat
voldoende deskundigheid gewaarborgd is. In bijlage 1 is
zichtbaar dat de samenstelling evenwichtig is wat betreft
de verschillende achtergronden, deskundigheid en ervaring
van de leden. De scholing van de leden van de Raad van
Toezicht wordt per lid apart bekeken.
Gronden voor schorsing of ontslag van de Raad van Toezicht
leden en de procedure is statutair vastgelegd in artikel 21.
Een Raad van Toezichtlid verricht nimmer taken van de
Raad van Bestuur. Dit is geregeld in artikel 10 lid 3 van
de statuten.

7.2 Medezeggenschap
Medische staf
De vereniging medische staf (VMS) van Ziekenhuis Gelderse
Vallei telt ruim 175 leden verdeeld over 30 vakgroepen.
De VMS geeft samen met de Raad van Bestuur vorm en
inhoud aan het medisch beleid, kwaliteit en veiligheid van
zorg, opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast
behartigt de VMS de belangen van haar leden.
Het jaar 2014 stond in het teken van voorbereiding op de
invoering van integrale prestatiebekostiging per 1 januari
2015. De Coöperatie Medisch Specialisten Gelderse Vallei is
opgericht waarvan alle vrijgevestigd medisch specialisten
lid zijn geworden. Daarnaast is de Vereniging Medische
Stafleden in Dienstverband (VMSD) verder geprofessionaliseerd.
In 2014 is er op het gebied van kwaliteit, opleiding en
onderzoek vooruitgang geboekt. De meeste doelstellingen
uit het jaarplan 2014 zijn behaald.
Kwaliteit
In 2014 is de functie medisch specialist patiëntveiligheid
ingevoerd. De medisch specialist patiëntveiligheid houdt
zich via duaal management samen met het hoofd kwaliteit intensief bezig met de ziekenhuisbrede kwaliteit en
patiëntveiligheid. Gezamenlijk hebben zij het meerjaren
beleidskader kwaliteit en veiligheid opgesteld. Dit is door
de medische staf en Raad van Bestuur overgenomen.
Een aantal belangrijke initiatieven op het gebied van kwaliteit en veiligheid is in 2014 gerealiseerd. De stafcommissie
kwaliteit is sinds eind 2013 weer actief. Deze stafcommissie
richt zich op kwaliteitszaken, waar specifiek de medisch
specialisten mee te maken hebben en stemt daarover af
met het hoofd kwaliteit en het dagelijks bestuur kwaliteit.
De stafcommissie heeft in 2014 onder andere de richtlijn
complicatieregistratie en -bespreking opgesteld. Tevens
hebben de eerste twee multidisciplinaire casusbesprekingen plaatsgevonden.
Er is een tool, genaamd Visual Analytics, gebouwd die de
gegevens voor SMR- en indicatoreigenaren realtime weergeeft, zodat sturing en verbetering van uitkomsten mogelijk is. De gegevens van de Standardized Mortality Ratio

(SMR) worden daarbij vergeleken met het voorafgaande
jaar omdat recentere gegevens landelijk niet beschikbaar
zijn.
In het verslagjaar is gestart met het project ‘Alle medische
documenten in Q-Portaal’ (het documentbeheerssysteem).
Ook is de registratie en codering beter op elkaar afgestemd, heeft het indicatorenoverleg meer vorm gekregen,
is de informed consent geanalyseerd en heeft de medische
staf een belangrijke bijdrage geleverd aan de NIAZ heraccreditatie. Het thema medicatieverificatie is ziekenhuisbreed opgepakt dit heeft geleid tot herstructurering en
optimalisering van de preoperatieve polikliniek.
De medische staf heeft een interne audit in het kader van
het NIAZ gehad. Uit de audit kwam een aantal verbeterpunten waaronder het centraal documentbeheer en structurele afstemming met de verpleegkundige adviesraad.
Deze zaken worden in 2015 gerealiseerd.
Zorg en organisatie
Vanwege de invoering van integrale prestatiebekostiging
per 1 januari 2015 is eind 2014 de Coöperatie Medisch
Specialisten Gelderse Vallei (VMSGV) opgericht. Alle vrijgevestigd medisch specialisten zijn lid geworden van de
Coöperatie MSGV met uitzondering van de maatschap
MKA. Er is in afstemming met de medische staf en Raad
van Bestuur gekozen voor het samenwerkingsmodel.
De Coöperatie MSGV en de Raad van Bestuur hebben
met instemming van de gehele medische staf een samenwerkingsovereenkomst gesloten. In 2015 worden de
afspraken verder uitgewerkt.
In 2014 heeft de VMSD zich, met de vernieuwde Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS), verder ontwikkeld. Door diverse werkgroepen zijn thema’s uitgewerkt
om de rol van de VMSD helder te krijgen en vorm te geven.
In 2015 wordt een nieuwe besturingsstructuur binnen het
ziekenhuis uitgewerkt en de rol van de medisch specialisten daarin. Binnen de medische staf wordt tevens gewerkt
aan verdere stroomlijning en optimalisatie van de afstemming tussen de verschillende organen (VMS, VMSD en
coöperatie).
De regiovisie chronische zorg is in samenwerking met alle
stakeholders, waaronder ook de medische staf ontwikkeld
en geaccordeerd. In 2015 wordt inhoud gegeven aan de
visie en worden concrete projecten om (delen van de) zorg
te substitueren gestart.
In het najaar werd het merk FocusZorg gelanceerd.
FocusZorg is gebouwd op de drie merkwaarden maatwerk,
veiligheid, en duidelijkheid. Binnen de medische staf wordt
FocusZorg als een belangrijk element van de zorg gezien.
Op dit moment bestaat FocusZorg uit drie behandelingen
(galblaas-, liesbreuk- en kniekijkoperatie). Het streven is dit
aantal in 2015 uit te breiden.
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In regioverband en binnen het ziekenhuis is de medische
staf verder gegaan met het onderwerp acute en complexe zorg. Gedefinieerd is welke zorg en SEH profielen
binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei behouden moeten
blijven. Samen met Rijnstate en Slingeland ziekenhuis is
bij de zorgverzekeraars aangegeven dat de drie ziekenhuizen de bestaande acute stromen willen behouden en
dat de acute zorg, in samenwerking, verder wordt geoptimaliseerd.
Opleiding en onderzoek
In 2014 is het researchfonds ingericht. De formele lancering
van het researchfonds heeft plaats gevonden op de eerste
wetenschapsavond in Ziekenhuis Gelderse Vallei op 27 mei
2014 en de eerste subsidies uit het researchfonds zijn toegekend. De medische staf heeft op advies van de commissie
wetenschap een visie op GCP certificering (Good Clinical
Practise) ontwikkeld. Deze is nu stafbreed van kracht.
Hetzelfde geldt voor de richtlijn voor privacy van patiëntgegevens bij gebruik van de gegevens voor wetenschappelijk onderzoek.
In het kader van de subsidie ‘Kwaliteitsimpuls personeel
ziekenhuiszorg’ worden cursussen en (multidisciplinaire)
trainingen georganiseerd rondom het thema ‘De vitaal
bedreigde patiënt’. Tevens zijn de voorbereidingen getroffen voor de invoering van Crew Resource Management op
de operatiekamers in 2015. Beiden zijn een uitvloeisel van
het strategisch opleidingsplan 2014-2017 dat door het
leerhuis is opgesteld in samenwerking met de stuurgroep
Kwaliteitsimpuls waarin ook medisch specialisten actief
zijn.
Voeding en bewegen
De stafcommissie Voeding, Sport en Bewegen (VSB) is
opgericht. Doel van de stafcommissie is om de thema’s
ook binnen de medische staf in het dagelijks werk op de
polikliniek en in de kliniek te integreren. De stafcommissie
werkt hierbij nauw samen met de programmamanager om
zo de samenhang te bewaken.
Samenwerking
De oogheelkundige praktijk is per 1 januari 2014 overgegaan naar Bergman Clinics. De medische staf heeft zich in
2014 actief ingezet om de samenwerking met Bergman
Clinics te optimaliseren. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd
en zijn werkafspraken gemaakt met de medisch specialisten.
De medische staf heeft zich ook ingezet om de samenwerking met Pro Persona (geestelijke gezondheidszorg) te
verbeteren. Er zijn nieuwe afspraken gemaakt die er onder
andere toe moeten leiden dat de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de psychiaters in het ziekenhuis groter wordt.
De medische staf heeft in samenwerking met de ziekenhuizen en medische staven van Rijnstate en het Slingeland
ziekenhuis gewerkt aan realisatie van een gezamenlijk
oncologisch centrum. Tevens is voor de acute en complexe

zorg gezamenlijk opgetrokken. De samenwerking tussen
de drie ziekenhuizen heeft een officiële naam en merk
gekregen: Alliantie Regionale Top Zorg (A.R.T.Z.). De visie
en missie van de alliantie en het A.R.T.Z. oncologisch
centrum zijn met instemming van de medische staf
ontwikkeld.
ICT
Op ICT gebied dragen medisch specialisten actief  bij
aan vele projecten. Gezien het belang van ICT, de verdere
digitalisering en de vele projecten is in 2014 door het
stafbestuur de portefeuille ICT gestart. Dit houdt in dat
een stafbestuurslid zich in nauwe samenwerking met het
hoofd Informatisering en Automatisering (I&A) bezig gaat
houden met ICT vraagstukken en projecten. Doel van de
portefeuille is om een stevigere verbinding, communicatie
en afstemming tot stand te brengen tussen de afdeling
I&A en de medisch specialisten. Hierdoor ontstaat er meer
inzicht in alle verschillende ICT projecten en de samenhang
daartussen. In 2015 wordt verder inhoud gegeven aan
de portefeuille ICT.
In 2014 zijn onder andere het klinisch dossier en het
PACS II ingevoerd.
Vooruitblik
In samenwerking met het ziekenhuis wordt in 2015 de
besturingsstructuur verder ontwikkeld waarbij zeggenschap en invloed van de medische staf een belangrijk
speerpunt is.
In 2015 staat de doorontwikkeling van de tool waarmee
de SMR’s continu inzichtelijk zijn op de agenda net als het
invoeren van jaargesprekken kwaliteit en veiligheid met
de vakgroepen. Op ICT gebied wordt gewerkt aan het verbeteren van de afstemming, communicatie en verbinding
tussen I&A en de medische staf. Ook wordt gewerkt aan de
verdere ontwikkeling en uniformering van het elektronisch
patiënten dossier (EPD).
Samenstelling per 31 december 2014
E.J.F.M. de Kruijf, voorzitter
Mw. Dr. J.M.T. Klein Gunnewiek, vice-voorzitter en medisch
specialist patiëntveiligheid
P.J.C. Kapitein, penningmeester
Dr. D.G. Snijdelaar, lid met aandachtsgebied onderwijs,
onderzoek en opleiding
Dr. C. Sietses, lid
mw. M.S. van der Steen, lid met aandachtsgebied ICT
Ondersteund door: mw. M. Daatselaar, beleidsadviseur
Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) van Ziekenhuis Gelderse Vallei
telt op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)
zeventien zetels. Daarvan waren er op 31 december 2014
dertien bezet. Vanuit de organisatie is een beleidsmedewerker aan de OR toegevoegd die geen lid is van de OR
maar het ambtelijk secretariaat voert.
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In 2014 was een viertal onderdeelcommissies (OC’s) actief.
De OC’s, die zijn ingesteld door en vallen onder de verantwoordelijkheid van de OR, oefenen op decentraal niveau
gedelegeerde medezeggenschap uit. Met uitzondering van
het recht om tegen een hen onwelgevallig besluit in beroep
te gaan, hebben zij dezelfde rechten als de OR. Elke OC
telt reglementair vijf zetels, waarvan er twee worden
bezet door OR-leden. De overige drie zetels worden ingenomen door medewerkers die werkzaam zijn bij het
bedrijfsonderdeel waarvoor de OC is ingesteld.
De OR vergadert elke twee weken. De OC’s hebben elk hun
eigen vergaderrooster, maar komen in de regel één keer per
twee weken samen. Zes tot zeven maal per jaar vindt er een
overlegvergadering (OV) met de Raad van Bestuur plaats
in aanwezigheid van de manager P&O en twee maal in
aanwezigheid van een delegatie van de Raad van Toezicht.
Het voorzitterschap van een OV is beurtelings in handen
van de voorzitter van de OR en de voorzitter van de Raad
van Bestuur.
De OR behartigt de belangen van medewerkers en organisatie van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Fysieke, sociale en
financiële veiligheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. De OR werkt hierin constructief samen met de zeggenschap en de achterban, waarbij integriteit en respect
uitgangspunten zijn. In relatie tot de zeggenschap is de
OR sparringpartner, klankbord en partner in dialoog. De
raad maakt gebruik van informatie en deskundigheid van
medewerkers en externen. De OR volgt interne en externe
ontwikkelingen om beleidsvoorstellen en initiatieven te
bespreken en zo nodig te toetsen. De OR hanteert een
gestructureerde werkwijze, stelt prioriteiten en neemt initiatieven. De OR investeert in ontwikkeling en behoud van
eigen kennis en kwaliteit.
Advies en instemmingsaanvragen
In 2013 ontving de OR 14 advies- en 12 instemmingaanvragen:
Instemmingbesluiten
- AVR beleid 2014-2016
- Beleidsnotitie PGOB 2014
- Regeling studiekosten arts-assistenten
- Bereikbaarheidsdienst DSA
- Aanwezigheidsdienst CTA
- At Your Request: aanpassing organisatie, rooster en
werktijden
- Handboekregeling jubilea
- Telefonische bereikbaarheid management keuken
- Geactualiseerde versie Regeling dienstverband aan
vrijgevestigd medisch specialisten in het kader van
de invoering integrale bekostiging
- Werkkostenregeling
- Positionering CSA
- PGOB 2015

Adviesbesluiten
- Intentieverklaring continuïteit oogheelkunde
- Wijziging organisatorische inbedding afdeling fysiotherapie
- Wijziging profielbeschrijving werving lid Raad van
Toezicht
- Beleidsnotitie digitaal aanmelden poliklinieken
- Beleidsnotitie patiëntencontactcentrum
- Investeringsaanvraag PACS II
- Verkoop oogheelkundige praktijk
- Strategisch Kader 2013-2016 (versie 2015)
- Benoeming lid Raad van Toezicht
- Strategisch opleidingsplan 2014-2017
- Samenwerkingsovereenkomst Medisch Specialistisch
Bedrijf
- Vervanging 1T MRI door 1,5T MRI
- Investering vervanging en uitbreiding laparoscopietorens
en Sterrad sterilisatieoptieken
- Wijziging statuten Ziekenhuis Gelderse Vallei
Dagelijks Bestuur per 31 december 2014
Mw. P. de Feiter, voorzitter (verpleegkundige kinder- en
jongerenafdeling)
Mw. A. Benthem, secretaris (gespec. verpleegkundige
oncologie)
Mw. I. Debets, plv. voorzitter (psychologisch assistent)
Mw. B.S. Stroeve, plv. secretaris (verpleegkundige recovery)
Overige OR leden
G. Hooijer (PSA)
Mw. M.H. Hellinga (afdelingssecretaresse chirurgie)
Mw. N. ten Holte (verpleegkundige dialyse)
Mw. E. Klein Gebbink (specialistisch verpleegkundige
hartbewaking)
Mw. G. Kroesbergen (gespec. verpleegkundige SEH)
Mw. S. de Leeuw (verpleegkundige chirurgie)
Mw. C. Rotte (secretaresse polikliniek longgeneeskunde)
B. Tabali (analist KCHL)
Mw. M. van Veen (verpleegkundige dagbehandeling)
Beleidsmedewerker:
Mw. M. Muller
Cliëntenraad
De cliëntenraad (CR) heeft zich ook in 2014 actief ingezet
voor de belangenbehartiging van de cliënten. Concreet
betekent dit dat leden van de raad in toenemende mate
betrokken waren bij het tot stand komen en uitwerken van
plannen in een actief samenspel tussen de cliëntenraad en
zorgprofessionals in het ziekenhuis.
In aansluiting op het corporate kader heeft in 2014 de veranderende rol van de patiënt hoog op de agenda gestaan.
Vooral is veel aandacht besteed aan het verbeteren van de
zorg voor ouderen in het ziekenhuis.
In nauwe samenwerking met de organisatie is gewerkt
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aan een organisatiebrede verbetering van de ouderenzorg,
waarbij de landelijke kwaliteitsaspecten van het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis 2015 als leidraad heeft
gediend. Om de wensen van patiënten te verwoorden
wordt gebruik gemaakt van signalen van andere partijen
of personen. Hiervoor hebben vertegenwoordigers van de
cliëntenraad tweemaal overleg gehad met vertegenwoordigers van het regionaal samenwerkingsverband van ouderenbonden.

•
•
•
•

ingevuld, een gesprek met de auditors gevoerd en
een ronde meegelopen in het ziekenhuis;
CQ index: De inbreng van de CR heeft geresulteerd
in een aanvulling van de vragenlijst;
Polikliniek van de toekomst;
Deelname aan startbijeenkomst A.R.T.Z.;
Facilitaire zaken: Periodiek overleg met de manager
facilitaire zaken en het hoofd hoteldienst. Advies na
een speciale impressieronde naar aanleiding van nieuwe
bewegwijzering in het ziekenhuis.

Vanuit de cliëntenraad is medewerking verleend aan
het onderzoeksproject ‘Besturen op veiligheid: rol van de
cliëntenraad’ van het Radboud UMC. Het doel van dit landelijke project is om raden van bestuur en cliëntenraden van
ziekenhuizen handvatten te bieden waarmee een actieve
en constructieve inbreng van de cliëntenraad kan worden
bewerkstelligd op het veiligheidsbeleid van het ziekenhuis.

Externe activiteiten
In 2014 zijn diverse congressen, netwerkdagen en symposia bezocht die werden georganiseerd door o.a. het
Landelijk Steunpunt Cliëntenraden en cliëntenraden
samenwerkende ziekenhuizen. Een lid van de CR is lid van
de Raad van Advies van ZorgBelang Gelderland.

Andere projecten waaraan  individuele leden van de CR
een actieve bijdrage hebben geleverd zijn:
• Opening van het oncologisch centrum: De voorzitter
heeft tijdens de officiële openingsplechtigheid namens
de CR een toespraak gehouden. Daarnaast hebben
diverse leden deelgenomen aan het openingssymposium;
• Opzetten Palliatief Consult Team;
• Gastvrijheid met Sterren: De CR heeft een vragenlijst

Vergaderingen
De raad is in 2014 tien keer bijeen geweest. Driemaal in
aanwezigheid van de voorzitter Raad van Bestuur waarvan eenmaal samen met een delegatie van de Raad van
Toezicht.
Evenals in voorgaande jaren heeft de raad zich tijdens
de reguliere vergaderingen door zorgprofessionals uit
Ziekenhuis Gelderse Vallei laten informeren over uiteenJaarverslag 2014 Ziekenhuis Gelderse Vallei 56

lopende onderwerpen. Aansluitend aan de presentatie
van het hoofd van de poliklinische apotheek is een werkbezoek gebracht aan de nieuwe Vallei apotheek in de
centrale hal.

een aantrekkelijke werkomgeving. Door middel van VARlunches zijn maandelijks 80 tot 100 verpleegkundigen
bereikt met uiteenlopende onderwerpen binnen het jaarthema.

Naast de vergaderingen is er vier keer regulier overleg
geweest tussen het dagelijks bestuur van de cliëntenraad
en de voorzitter van de Raad van Bestuur. Deze overleggen
zijn bedoeld voor informatieuitwisseling. Daarnaast heeft
de voorzitter gehoor gegeven aan de uitnodiging van
de Raad van Toezicht voor een jaargesprek.

Ontwikkeling VAR
De VAR heeft tijdens studiedagen gekeken naar de rol van
de VAR die het meest bijdraagt aan de gewenste ontwikkelingen van de verpleegkundige beroepsgroep in Ziekenhuis
Gelderse Vallei. De VAR heeft gekozen voor de rol als regisseur. Om deze rol te kunnen vervullen is professionaliseren,
profileren en positioneren van de VAR nodig. Hiervoor is
een beleidsnotitie geschreven die in december door de
Raad van Bestuur is goedgekeurd. Op basis van deze ontwikkeling is er een nieuw meerjarenbeleid opgesteld.

Adviezen
In 2014 heeft de CR gevraagd en ongevraagd advies
uitgebracht aan de Raad van Bestuur over onder
andere:
• Begroting 2014
• Oogheelkundige zorg
• Implementatie communicatie en besluitvormingsstructuur
• Digitaal aanmelden
• Patiënten contactcentrum
• Strategisch kader 2013-2016 (versie 2015)
• Benoeming lid Raad van Toezicht
• Samenwerkingsovereenkomst Coöperatie Medisch
Specialisten Gelderse Vallei en Ziekenhuis Gelderse Vallei
Samenstelling CR per 31 december 2014
J.W. Overeem, voorzitter, Renswoude
Mw. F. Bijl, vicevoorzitter, Veenendaal
Mw. A.G. Kaptein, secretaris, Barneveld
Mw. H.S.T. Blankestijn, Veenendaal
Dhr. A.C. Boer, Veenendaal
Dhr. J.L. Kooij, Ede
Dhr. H. Roseboom, Veenendaal
Vacatures: 2
Mw. M. Faassen, ambtelijk secretaris
Verpleegkundige adviesraad
Het jaarthema van de Verpleegkundige Adviesraad (VAR)
in 2014 was: ‘Gedreven door zorg.’ De VAR wil met dit
thema verpleegkundigen motiveren vanuit het inhoudelijk
perspectief van de verpleegkundige beroepsgroep naar

In de huidige opzet van de VAR is de vergaderfrequentie
één keer per maand. Om slagvaardig, zichtbaar en proactief te zijn, is de VAR in het voorjaar gestart met een
dagelijks bestuur waarin de voorzitter van de VAR, hoofd
zorg-innovatie en twee leden van de VAR participeren. Het
dagelijks bestuur komt één keer per twee weken bij elkaar
om zaken voor te bereiden en te bespreken zodat beleidsbeïnvloeding en de zichtbaarheid van de VAR worden verbeterd.
Uit eerste gesprekken met stakeholders is duidelijk geworden dat de VAR moet werken aan zichtbaarheid. De
VAR heeft concrete plannen om structureel in overleg te
gaan met de stakeholders. Om focus aan te brengen kiest
de VAR een aantal onderwerpen uit om te bespreken.
De contactpersonen van de afdeling zijn uitgenodigd voor
een eerste bijeenkomst waarin vooral de rol en functie van
hem of haar wordt besproken.
Expertgroepen
Thema’s waar de expertgroepen zich in 2014 op gericht
hebben, zijn gebaseerd op de notities Verpleegkundig
beleid en het strategisch kader Ziekenhuis Gelderse Vallei.
De VAR heeft een aantal jaren gewerkt met de expertgroepen vakmanschap, flexibiliteit, samenwerking en
klantgerichtheid. Nu er gekozen is voor een andere
structuur van de VAR komen de expertgroepen als zodanig te vervallen en wordt per thema een bestuurslid
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als verantwoordelijke aangesteld.
VAR-lunches
Maandelijks is er een VAR-lunch, met uitzondering van
de maand augustus. In de maand mei is de week van de
verpleging georganiseerd. Tijdens deze week  werden er
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag VAR-lunches
verzorgd. Met deze lunches zijn in 2 sessies 80-100 collega’s
bereikt. Het overgrote deel van deze collega’s betrof verpleegkundigen (i.o.).
Dit jaar zijn de volgende onderwerpen tijdens de VARlunches aan bod gekomen:
Januari:
Passie voor het vak: Gedreven door zorg.
Februari:
Houd grip. Omgaan met agressie.
Maart:
Weg met de lijstjes?
April:
De meldcode, in 5 stappen veilig thuis.
Mei:
Niet pluis gevoel, vrijheidsbeperkende
maatregelen, hospitality en future proof.
Juni:
Heb jij als verpleegkundige invloed?
Van bed tot bestuurstafel.
Juli:
Reanimatie en behandelbeperkingen.
September: Welke rol past bij jou? HBO en MBO.
Oktober:
Recepten voor vitaliteit, hoe om te gaan
met burn-out.
November: Voeding en bewegen, jouw zorg?!
December: Kwetsbare ouderen mij een zorg.
Hoe voorkom ik functieverlies tijdens een
ziekenhuisopname?
Week van de Verpleging
In 2014 is er voor het eerst gekozen voor een speciale
week rond de Dag van de Verpleging op 12 mei 2014. In
deze week stond de verpleegkundige centraal en was er
dagelijks een VAR-lunch. Dit was een succes en de opkomst
tijdens deze lunches was bovengemiddeld. Op 15 mei is de
Verpleegkundige Trofee uitgereikt aan het project ‘Fietsen
op de dialyse’.
Adviezen in 2014
De VAR heeft de Raad van Bestuur geadviseerd m.b.t. de
volgende onderwerpen:
- Accreditatiesysteem (NIAZ)
- Ontwikkeling agenda verpleegkundige beroepsgroep
- Kwaliteitsindicatoren
- Acute zorg/ vitale functie SIT
- Projectplan digitaal aanmelden
- Projectplan patiënten contactcentrum
- Strategisch kader 2013-2014
- Beleidsadvies VAR ‘Samenwerken op de beroepsinhoud’
- Verpleegkundig competentie profiel ‘Voeding en
bewegen’
Overleg met Raad van Bestuur
Er is in 2014 zes keer overleg geweest met Nicolet Zeller
van de Raad van Bestuur. Afgesproken is dat vanaf mei
2014 één van de divisiemanagers zorg deelneemt aan dit

overleg. Dit wordt gecontinueerd in 2015.
De agenda voor dit overleg wordt opgesteld door het
dagelijks bestuur van de VAR en het voorzitterschap ligt bij
toerbeurt bij de voorzitter van de VAR en bij de Raad van
Bestuur.
Studiedagen
Er zijn in 2014 twee studiedagen gehouden. Tijdens
de studiedagen op 12 en 13 november zijn de leden van
de VAR gecoacht door Roland van Peppel van CC zorgadviseurs.
De eerste dag stond in het teken van het exploreren van de
actuele ontwikkelingen met betrekking tot de ontwikkeling van de verpleegkundige adviesraad en wat dit vraagt
van de VAR voor de komende jaren. Hierbij is gesproken
over de regisseursrol in het zogenaamde VARiantenmodel.
Uitgangspunten hierbij zijn onder andere: Eigenaarschap
van de eigen beroepsontwikkeling, VAR is representant
van de beroepsgroep, zeggenschap, verantwoordelijkheid
nemen, aanspreekbaar zijn, verantwoording afleggen,
samen sturen, verbinding tussen dagelijkse praktijk en
beleid, continu verbeteren. Bij het VARiantenmodel wordt
beroepsinhoudelijke informatie vanuit de dagelijkse praktijk naar de VAR teruggekoppeld (feedback en monitoren).
De VAR kan dit gebruiken voor adviezen aan de Raad van
Bestuur.
Overige activiteiten
- Deelname ambassadeurssessie voeding en bewegen;
- Deelname beleidsdagen management;
- Bijeenkomst georganiseerd ter voorbereiding bezoek
aan de IGZ: 16 VAR’s uit hele land zijn op bezoek geweest
in ons ziekenhuis en met elkaar is gebrainstormd over
de gespreksonderwerpen;
- Participatie in de werkgroep deskundigheidsbevordering
verpleegkundigen;
- Tweemaal overleg met de OR;
- Overleg met de divisiemanagers over scholingsonderwerpen voor verpleegkundigen;
- Deelname landelijke VAR netwerkdag;
- Gastlessen op de Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
over de VAR.
Bestuursleden VAR per 31 december 2014
Mw. B. Kievit, voorzitter (zorgmanager SEH)
H. van Noort, vice voorzitter (verpleegkundige chirurgie)
W. de Heer, penningmeester (verpleegkundige recovery)
Mw. L. van Ginkel, secretaris (verpleegkundige orthopedie)
Mw. G. Douw, lid (verplegingswetenschapper)
Mw. A. van Dijk, lid (verpleegkundige kinder- en jongerenafdeling)
Mw. B. de Gans, lid (verpleegkundige neurologie)
Mw. T. van Gaans, lid (verpleegkundige IC)
Mw. R. Karens, lid (leidinggevende zorg nefrologie/Interne)
Mw. T. Holwerda, adviseur (hoofd zorginnovatie)
Mw. M. Krijgsman, ambtelijk secretaris
Dhr. G. Vermeulen, adviseur op afroep
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8. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
8.1 Algemene maatschappelijke aspecten
Strategie
Het ziekenhuis heeft in haar strategie een aantal relevante
thema’s opgenomen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze thema’s zijn verankerd in onze
strategie en sluiten naadloos aan bij de overall strategie:
patiëntgericht, professioneel, gezamenlijk en ondernemend.
Met het thema voeding en bewegen dragen we bij aan
continu voedingsonderzoek samen met de Wageningen
Universiteit en ontwikkeling en implementatie van
innovatieve voedingsbehandelingen die ondersteunend

zijn bij het behalen van een optimale gezondheidswinst.
Daarnaast creëren we met onze maaltijdvoorziening
At Your Request toegevoegde waarde op het gebied
van gastvrijheid en beleving voor patiënten, hun familie/
bezoek en medewerkers. Voeding wordt hiermee ingezet
als duurzaam onderscheidend vermogen. Ook leidt het
maaltijd-serviceconcept tot terugdringing van verspilling
van voedsel.
Opleiden is het tweede thema. Ziekenhuis Gelderse
Vallei is een professioneel leerbedrijf, met een elftal
medisch specialistische opleidingen en een scala aan
erkende verpleegkundige specialistische en paramedische
opleidingen.

Jaarverslag 2014 Ziekenhuis Gelderse Vallei 59

Het ziekenhuis leidt meer personeel op dan we zelf nodig
hebben. Door het positieve opleidingsklimaat, onderzoek
en het brede pakket aan zorg is Ziekenhuis Gelderse Vallei
een belangrijke samenwerkingspartner voor de academische ziekenhuizen in Utrecht en Nijmegen bij het aanbieden van een totaal opleidingspakket.
Als derde thema bieden we medewerkers zekerheid van
werk en streven we naar duurzame inzetbaarheid van onze
medewerkers. Ziekenhuis Gelderse Vallei is een werkgever
die gebruik maakt van de ontwikkeling en inzet van talenten en competenties van medewerkers ten behoeve van de
zorg voor de patiënt. De samenstelling van het personeelsbestand is divers en wij gaan daarom creatief om met de
mogelijkheden en behoeften van verschillende professionals, leeftijdsgroepen en hun sociaal-culturele achtergrond.
Innovatieve ideeën ontstaan en ontwikkelen zich op de
werkvloer en zorgen voor een hoge productiviteit.
Onze ambities op het gebied van milieu zijn divers. Wij zien
het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om
in de zorg voor het milieu een voorbeeld te zijn voor onze
omgeving. Deze verantwoordelijkheid concretiseert het
ziekenhuis door het invoeren van een milieumanagementsysteem. Hiermee stellen wij ons ten doel continu aandacht
te geven aan het waar mogelijk verder verminderen van
de ongunstige milieueffecten van onze activiteiten. Het
ziekenhuis wil voldoen aan milieuwet- en regelgeving en
andere eisen die betrekking hebben op de milieuaspecten
van de organisatie.
Governance
De portefeuille voeding en bewegen is bij de Raad van
Bestuur ondergebracht. De Raad van Bestuur bepaalt en is
verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van voeding
en bewegen. Beslissingen op het gebied van opleiden
worden genomen in samenspraak met de medische staf
en de opleidingscommissie.
De afdeling marketing is verantwoordelijk voor de monitoring van externe ontwikkelingen en veranderende vragen
op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Raad van Bestuur bepaalt het interne niveau
van verankering in de organisatie.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft in 2014
als apart thema op de agenda van de Raad van Bestuur en
het managementteam gestaan, wel steeds in relatie tot de
strategie.
Planning & control cyclus
Voor 2014 golden de volgende doelstellingen op het gebied
van maatschappelijk verantwoord ondernemen:
• Doorontwikkeling zorgpakketten aan de hand van
het gekozen profiel;
• Verantwoordelijkheid voor professionals met regie van
de patiënt op zijn zorgproces;
• Voeding, topsport en bewegen als onderdeel van
de identiteit;

Het management wordt periodiek geïnformeerd over
betrouwbare en relevante onderwerpen via een besloten
deel op intranet, door distributie van poststukken vanuit
de Raad van Bestuur, door mededelingen in het managementteam en het informatieplatform en door verspreiding
van periodieken via de bibliotheek. Deze periodieke informatie wordt gebruikt voor verbeteringen en aanpassingen
in beleid en in acties door ze te agenderen in het relevante
gremium, bijvoorbeeld, het managementteam overleg of
het individuele werkoverleg tussen Raad van Bestuur en
de betreffende manager. In het overleg worden afspraken
gemaakt wie welke verantwoordelijkheden heeft, welke
acties worden ondernomen en hoe het tijdschema eruit
ziet. Afwijkingen van gestelde (kwantitatieve) doelen worden systematische besproken in de kwartaaloverleggen.
Incidenten worden besproken in het werkoverleg tussen
manager en de Raad van Bestuur.
Prestaties
Maatschappelijk ondernemen
Ziekenhuis Gelderse Vallei kent diverse doelgroepen in dit
aandachtsgebied, namelijk omwonenden, het verzorgingsgebied (de regio), basisscholen in de regio, de Nederlandse
bevolking, Stichting Max, asielzoekerscentra en relaties
met diverse ziekenhuizen in Batam, Oekraïne, Ghana
en Kosovo. We zonden (gebruikte) instrumenten naar
Moldavië, Oekraïne, Ghana en naar Mercy Ships. Verder zijn
er materialen, zoals onze oude sterilisatieapparatuur, naar
Moldavië gegaan via de stichting ‘Max maakt het mogelijk’.
En is ook kennis overgedragen voor de bouw van een CSA
en een OK voor Foresti in Moldavië.
1.900 scharen, 2.100 pincetten en 1.700 klemmen gingen
in een paar maanden tijd naar ziekenhuizen in Afrika en
Haïti. De Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) zamelt ons
disposable instrumentarium in en doneert deze. Het ziekenhuis kan deze instrumenten niet hergebruiken omdat
ze van een mindere kwaliteit staal zijn gemaakt. Hierdoor
kunnen wij met onze technieken dit instrumentarium niet
reinigen en steriliseren.
Door het te doneren aan een goed doel, wordt het milieu
minder zwaar belast en zijn de mensen in deze landen
geholpen. Zij kunnen namelijk met hun minder moderne
technieken de materialen wel reinigen.
ISO 26000
Ziekenhuis Gelderse Vallei is het eerste ziekenhuis dat
zijn ‘zelfverklaring’ op Publicatieplatform ISO 26000 heeft
gepubliceerd. Deze zelfverklaring betekent dat het ziekenhuis zichzelf heeft getoetst aan de internationale richtlijn voor de maatschappelijke verantwoordelijkheid van
organisaties (MVO). Door het volgen van de stappen in de
praktijkrichtlijn en het beantwoorden van een groot aantal
vragen met onderbouwde voorbeelden behaalt het ziekenhuis deze verklaring. Met het publiceren van deze verklaring toont het ziekenhuis aan de buitenwereld hoe serieus
het de maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.
Duurzaamheid is het kernwoord.
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Een groot aantal normen in de richtlijn gaat over de zorg
voor mensen: de medewerkers en patiënten. Op hoofdthema’s heeft het ziekenhuis een duurzaam beleid: Eigen
regie bij de patiënt, gezonde voeding en bewegen ingebed
in de zorg en steeds meer E-zorg, zoals toegankelijke informatie voor de patiënt en zijn naaste via online behandelprogramma’s en digitale informatie tijdens de behandeling.
Maar ook heel praktisch werken we duurzaam: Het ziekenhuis heeft bijvoorbeeld een duurzame energievoorziening.
Door middel van warmte/koude opslag wordt energie
teruggewonnen. En in het ziekenhuis zijn steeds meer
energiezuinige lampen.
Ziekenhuis Gelderse Vallei scoort hoog met duurzaam
beleid voor goed werkgeverschap, het houden van tevredenheidonderzoeken bij medewerkers en patiënten en het
reduceren van ziekteverzuim. Het opleiden en trainen van
leerlingen en zorgverleners vindt plaats in het leerhuis.
Goede informatievoorziening en klachtenafhandeling horen
bij een maatschappelijk verantwoorde organisatie. Maar
ook een duidelijk omschreven financiële visie, maatregelen
tegen fraude/corruptie, het bevorderen van de efficiency en
het tegengaan van verspilling.
Rondleidingen/evenementen
• Iedere twee weken heeft een rondleiding van groep 3 of
4 van een basisschool uit de regio plaatsgevonden. Doel
hiervan is niet alleen PR, maar uitdrukkelijk ook de mogelijkheid om kinderen voor te bereiden op een eventuele
opname in het ziekenhuis.
• Regionale gemeenten, organisaties en (voedings)bedrijven doen regelmatig een beroep op het ziekenhuis om
met relaties een bezoek aan het ziekenhuis te brengen.
• In het kader van het speerpunt voeding hebben we
ons als ziekenhuis gepresenteerd tijdens het festival
‘Hoofdstad van de smaak’ in Ede. In een stand, centraal op
het festivalterrein werd een kleine demonstratie gegeven
en informatie verstrekt aan bezoekers over voeding, gastvrijheid en gezondheid.
• Op een drietal ouderenmarkten c.q. seniorenbeurzen
in de regio was een stand en vertegenwoordiging van
Ziekenhuis Gelderse Vallei aanwezig.

• Jaarlijks wordt er in de regio een banenmarkt gehouden,
waaraan Ziekenhuis Gelderse Vallei als grote werkgever
deelneemt.
Stageplaatsen
We bieden stageplaatsen aan studenten van MBO, HBO
en universitaire opleidingen en verlenen sociale begeleiding aan medewerkers die op een of andere manier in de
problemen zijn gekomen door het aanbieden van bijvoorbeeld maatschappelijke hulp.
Verbetering kwaliteit van zorg in ontwikkelingslanden
Enkele medisch specialisten zijn lid van de Stichting
Vrienden van Bawku: een ziekenhuis in Ghana. Deze
medisch specialisten proberen de kwaliteit te verbeteren
en ondersteuning te geven aan de routine zorg door te
opereren, polikliniekspreekuur te houden en les te geven
gedurende bezoeken van ongeveer drie weken per jaar.
Verder geeft de stichting financiële ondersteuning voor
de bouw van een nieuwe operatie- en verloskamer en
de verbetering van het laboratorium en de apotheek.

8.2 Milieuaspecten
Het uitbreiden van de energievoorziening (noodstroomvoorziening) is in 2014 gestart. De nieuwe dieselaggregaten zijn in het nieuwe inkoopstation geplaatst
en ook zijn diverse schakelpanelen geïnstalleerd. De
koppeling tussen het ziekenhuis en deze aggregaten zal
in 2015 in gebruik genomen worden waardoor het mogelijk is om onafhankelijk van het commerciële stroomnet,
normaal te  blijven functioneren.
Het energieverbruik is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de buitentemperatuur en daardoor moeilijk te
beïnvloeden. Door de inzet van de Warmte Koude Opslag
(WKO) en de Warmte Kracht Koppeling (WKK) bestaat er
de mogelijkheid om de inkoop van zowel gas als elektra  te
beïnvloeden. Dit is in het afgelopen jaar verder geoptimaliseerd waardoor wij binnen de van te voren gestelde kaders
zijn gebleven en geen boetes voor piekgebruik van onze
energieleverancier hebben ontvangen.

Resultaten energieverbruik  2014
Onderwerp

Actie/omstandigheid

Resultaat (t.o.v. 2013)

Gasverbruik

Lager aantal koeldagen (11) waardoor de inzet van

Verbruik is met 141.711 m3 gedaald (2.569.886 m3 versus 2.711.597 m3 (2013)  

de Warmte Kracht Koppeling (WKK)  beperkt is gebleven

Financieel: door lagere inkoopprijs en een lager verbruik is er een positief

en de inzet van de WarmteKoudeOpslag (WKO)installatie

resultaat van 55.000 Euro

Toename van de m2 (nieuwe vleugel) is nu verdisconteerd

Verbruik is gestegen met 1.014.928 Kwh (7.899.452 versus 6.884.524 Kwh (2013)  

in het verbruik

Financieel: Ondanks het hogere verbruik is o.a. door lagere inkoopprijs positief

Elektriciteitsverbruik

resultaat 72.000 euro
Waterverbruik

Geen

CO2 emissie

Toename  bruto vloeroppervlakte door ingebruikname

Het verbruik van water is met 236 m3 gedaald. (100.446 (2014) om 100.210 (2013)
m3) Financieel: positief resultaat 5000 euro
370 ton CO2 meer uitgestoten (9467 ton t.o.v. 9844 ton CO2)

D vleugel
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25 september 2014

Wereld borstvoedingsweek in Ziekenhuis
Gelderse Vallei

Borstvoeding belangrijk
In Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn twee
lactatiekundigen werkzaam. Zij ondersteunen en adviseren over borstvoeding
aan moeders en de medewerkers in de
zorg voor pasgeborenen. Het ziekenhuis
heeft het borstvoedingscertificaat van
de WHO/UNICEF  sinds 2009.
Borstvoeding is belangrijk voor moeder
en kind en past bij het speerpunt voeding en bewegen van het ziekenhuis.
Er is een mooie kolfkamer, genaamd
Villa Familia waarvan ziekenhuismedewerkers gebruik kunnen maken
wanneer zij na hun bevallingsverlof
weer aan het werk gaan.

Met verschillende leuke en interessante activiteiten is er in Ziekenhuis Gelderse
Vallei aandacht voor de Wereld borstvoedingsweek van maandag 29 september tot
en met zondag 5 oktober 2014. Tijdens deze internationale week wordt er in Ede
extra stilgestaan bij (de begeleiding van) moeders die borstvoeding geven, baby’s
die borstvoeding krijgen en de zorg rondom het gezin.
De moeders op de kraam- en verlosafdeling en op de kinder- en jongerenafdeling krijgen een flyer  waarin informatie staat over lekkere en gezonde
tussendoortjes op de menukaart van
het ziekenhuis. Het is belangrijk dat
zogende moeders voldoende en gezond
eten. Dagelijks (behalve op woensdag)
is er een lactatiekundige aanwezig op
de afdelingen voor informatie en ondersteuning bij het geven van borstvoeding.
Informatie
In de Wereld borstvoedingsweek is
er ook voor bezoekers en patiënten
informatie over borstvoeding.  

‘Een streven voor
het leven’
Op de kraam-verlosafdeling en kinderafdeling hangen speciale posters over de
themaweek. Er zijn woordzoekers op het
thema gemaakt om de aandacht op het
onderwerp te vestigen. Voor kinderen
van bezoekers zijn er kleurplaten. Ook
voor broertjes en zusjes van de pasgeboren baby’s is er een kleurplaat en een
boekje, getiteld ‘Jip krijgt een zusje’.

Vijf jaar Borstvoedingcafé
Elke laatste maandag van de maand,
nu op 29 september, is er het
Borstvoedingcafé in Cultura in Ede. Het
café is open voor zwangeren, borstvoedende moeders met partners en kinderen, betrokken zorgverleners en andere
belangstellenden. Er is altijd een lactatiekundige of vrijwilliger van La Leche
League of de Vereniging Borstvoeding
Natuurlijk aanwezig voor advies en
begeleiding. Het café wordt georganiseerd door de deelnemende organisaties
van het Regionaal Overleg Borstvoeding,
waaronder Ziekenhuis Gelderse Vallei,
Kring verloskundigen en diverse kraamzorgorganisaties en  bestaat precies
in deze maand vijf jaar! Ter gelegenheid van dit eerste lustrum krijgen
alle bezoekers van het café het boekje
‘Borst en Baan’ van het Kenniscentrum
Borstvoeding.
http://worldbreastfeedingweek.org/
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Ziekenhuis Gelderse Vallei onderzoekt maaltijdservice At Your Request®

Patiënten waarderen eigen keuze eten en drinken
het jou uitkomt. Eén van de patiënten
zegt: ‘Door de chemo wisselt bij mij de
smaak en het ritme van eten. Met At Your
Request® kan ik alles krijgen wanneer ik
wil. Hulde!’. De angst bij sommige sceptici dat er alleen maar kroketten zouden
worden besteld, is onterecht geweest:
fruitsalade prijkt bovenaan in de top 5
van meest bestelde producten.

Patiënten zijn erg tevreden over de maaltijdservice At Your Request® in Ziekenhuis
Gelderse Vallei. Zij geven het maaltijdserviceconcept een 8,1. ‘Patiënten zijn vooral
blij met de keuzemogelijkheden’ aldus Angelique Honderdors, hoofd hoteldienst
in het Edese ziekenhuis. Eind 2012 voerde het ziekenhuis, als eerste ziekenhuis in
Europa, At Your Request® van Sodexo in. De Alliantie Voeding Gelderse Vallei onderzocht de effecten van de nieuwe maaltijdservice.
Met At Your Request® (‘op uw verzoek’)
kunnen patiënten kiezen wat ze eten
en drinken, op het tijdstip dat zij willen.
Vanaf de menukaart op het nachtkastje
bestelt de patiënt (en zijn/haar bezoek)
tussen 07.00 uur en 18.15 uur zo vaak
en zo veel als hij/zij wil. De medewerkers
van het maaltijdservicecenter nemen de
bestelling op en geven advies, bijvoorbeeld over de voedingswaarde en het
dieet. De bestelling wordt binnen 45
minuten bij de patiënt bezorgd. Patiënten
bepalen zo zelf hun eetmomenten en
houden daardoor meer regie over hun
dagindeling in het ziekenhuis.
Onderzoek
Vóór de start van At Your Request® is
bij 168 patiënten de tevredenheid en
voedingstoestand onderzocht bij gebruik
van het ‘oude’ maaltijdsysteem. Nadat
At Your Request® in het hele ziekenhuis

was ingevoerd, is dit opnieuw gemeten
bij 169 andere patiënten. De resultaten
van beide onderzoeken zijn vergeleken
en vandaag bekendgemaakt op het
landelijke congres ‘Goede voeding in
de zorg: wat is het waard’.
Tevredenheid
De tevredenheid van de patiënten is
onderzocht met een vragenlijst, ontwikkeld door de Wageningen Universiteit.
Er is gevraagd naar de kwaliteit van
het eten, de keuzemogelijkheden op de
menukaart, de service bij het bestellen
en de bediening. Het oude maaltijdsysteem scoorde al een dikke voldoende,
een 7,5. Met de invoering van At Your
Request® is de waardering nog verder
gestegen: naar een 8,1.
At Your Request® is geen luxe, maar
biedt de mogelijkheden van thuis: eten
waar je zin in hebt op het moment dat

Voedingstoestand
Patiënten hebben tijdens hun ziekte een
verhoogde eiwitbehoefte ten opzichte
van gezonde mensen. Uit beide metingen bleek dat patiënten in Ziekenhuis
Gelderse Vallei gemiddeld veel eiwitten
binnen krijgen. Het Voedingsziekenhuis
wil de eiwitinname echter nog verder
verbeteren. Het onderzoek toonde aan
dat At Your Request® patiënten hierbij
kan helpen. Patiënten die risico lopen
op ondervoeding (bijvoorbeeld door te
weinig eiwit of koolhydraten), krijgen
een eiwit- en energieverrijkt dieet aangeboden. Zij ontvangen een speciale menukaart met eiwitrijke hapjes. Zij worden
gestimuleerd deze regelmatig te bestellen. Het onderzoek laat zien dat deze
groep patiënten ook daadwerkelijk meer
eiwitten binnenkrijgt dan de patiënten
zonder risico op ondervoeding, die geen
extra stimulans krijgen.
En nu?
In mei 2014 voerde Ziekenhuis Gelderse
Vallei al een nieuwe menukaart in met
‘duimpjes’ achter de gerechten met relatief veel eiwit. Dit helpt patiënten meer
eiwitten binnen te krijgen. Daarnaast is
begin oktober onderzoek gestart op de
afdelingen geriatrie en longgeneeskunde.
In dit onderzoek krijgen patiënten met
risico op ondervoeding eiwitverrijkte
producten, die ontwikkeld zijn binnen
het project Cater with Care, een samenwerkingsverband tussen zorg- & kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
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9. Toekomst
Politiek
In 2015 gaan de nieuwe declaratieregels in en mogen
medisch specialisten niet meer via het ziekenhuis declareren, maar áán het ziekenhuis. Om deze nieuwe samenwerking tussen het ziekenhuis en de vrijgevestigde
medisch specialisten mogelijk te maken is voor Ziekenhuis
Gelderse Vallei per 1 januari 2015 de Coöperatie Medisch
Specialisten Gelderse Vallei opgericht. Met de oprichting
van dit bedrijf is een nieuwe verhouding ontstaan in de
samenwerking tussen ziekenhuis en medisch specialisten.
Het ziekenhuis als staande organisatie en de coöperatie als
startende onderneming moeten elkaar opnieuw vinden in
het doorlopen van de beleids- en organisatieprocessen bij
gewijzigde rollen en verantwoordelijkheden.

Het ministerie van VWS wil langs de weg van kwaliteitsverbetering een aanzienlijke besparing op de zorgkosten
realiseren. Via de IGZ worden scherpere kwaliteitseisen
gesteld en zorgverzekeraars kopen zorg in aan de hand
van de gestelde kwaliteitseisen. Zorgverzekeraars gaan
experimenteren met vormen van uitkomstbekostiging c.q.
beloning van gezondheidswinst. Zij sturen op scherpere
profielen van ziekenhuizen vanuit het perspectief van
spreiding en concentratie in de tweede lijn en regioplannen
voor integrale ketenzorg tussen eerste en tweede lijn.
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Transparantie is een ander belangrijk speerpunt van de
minister van VWS. Zorgverzekeraars en patiënten moeten
voldoende inzicht krijgen in de kwaliteit van de geleverde
zorg en daarnaast moeten op individueel niveau patiënten
en zorgverleners (in de keten) op het juiste moment inzage
hebben in de patiëntgegevens. Voor patiënten is inzage
van belang om geïnformeerd te zijn over de eigen gezondheid én om een actieve rol in hun behandelproces op zich
te kunnen nemen. Deze eisen van inzage nopen zorgorganisaties om hun patiëntensystemen via internationale
standaarden op elkaar aan te sluiten.  
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat grondig op de
schop en haar takenpakket verandert. Voor de fusietoets
en het instrument van de aanmerkelijke marktmacht
krijgen zorgaanbieders met de ACM (Autoriteit Consument
en Markt) te maken.
Economie
De zorgvraag groeit en verandert. Deze toename is het
gevolg van een combinatie van zorginhoudelijke ontwikkelingen, demografische factoren, en toenemende
wensen van patiënten. Als gevolg van volumegroei en
prijsstijgingen in de zorg stijgen de nominale zorguitgaven.
Het bestuurlijk hoofdlijnenakkoord geldt nog tot en met
2015 en betekent ook voor dit jaar een maximale groei aan
zorguitgaven van 2,5%. De druk op kostenefficiëntie bij
zorgaanbieders blijft onverminderd bestaan en met concentratie, spreiding en substitutie naar de eerste lijn streven
de zorgverzekeraars naar vermindering van de zorgkosten.
Het meeste geld in de zorg gaat naar de zorg voor
patiënten met hart- en vaatziekten, overige psychische
stoornissen en verstandelijke handicaps. Stijgers zijn de uitgaven voor kanker, ziekten van zenuwstelsel en zintuigen
en stofwisselingsziekten. Dit zijn ziekten die vooral bij
ouderen optreden en waarvoor de laatste jaren relatief
veel dure medicijnen ter beschikking zijn gekomen.
Sociaal-cultureel
De Nederlandse bevolking neemt nog steeds toe in omvang
en wordt gemiddeld ouder. Door vergrijzing, vroegopsporing van ziekte en betere behandeling stijgt het aantal
mensen met één of meer chronische ziekten (multimorbiditeit). Desondanks voelen mensen zich vaak gezond en niet
altijd beperkt door hun ziekte(n). Een medische diagnose
lijkt van minder belang voor het gevoel van gezondheid
en de mogelijkheid tot participatie in de samenleving.
Het vermogen om zich aan te passen en zelf regie te voeren
over ziekte en zorg neemt toe. Een deel van de mensen met
chronische ziekten – met name ouderen – kunnen dat niet
alleen en hebben daarbij ondersteuning nodig.
Leefstijl draagt in belangrijke mate bij aan ziektelast.
Belangrijke determinanten zijn roken, overgewicht, weinig
bewegen, overmatig alcoholgebruik en verkeerde voeding.
Patiënten vinden het belangrijk om hun eigen zorgverlener
te kunnen kiezen, zoeken en vinden vergelijkende informa-

tie op internet en in hun omgeving. Zij hechten aan eigen
regie en zelfzorg en hebben daarvoor e-Health mogelijkheden en vernieuwende technologieën nodig. Jongeren
zijn zich daarbij iets meer zorgen gaan maken over privacy,
ouderen wat minder. Gemiddeld genomen maakt ca. 60%
zich zorgen.
In de praktijk kiezen patiënten die al zorg ontvangen
nog beperkt, maar zorgconsumenten die nog gaan kiezen
steeds meer. Keuze-aspecten zijn locatie, eerdere ervaring en aanwezigheid van specialisten c.q. behandeling.
Redenen om een overstap in overweging te nemen zijn
ondermeer ontevredenheid over zorgverlening, lange
wachttijden of ontevredenheid over de service.
Voor drie op de tien volwassen Nederlanders is het vinden,
begrijpen, beoordelen en  toepassen van gezondheidsinformatie problematisch. Dit geldt vooral voor mannen,
ouderen, mensen met een lagere opleiding en een lager
inkomen. Eén op de twee Nederlanders (48%) heeft moeite
om zelf de regie te voeren over gezondheid, ziekte en zorg.
Het ontbreekt hen aan kennis, motivatie en zelfvertrouwen.
Ziekenhuis Gelderse Vallei legt de regie bij de patiënt
en stimuleert zelfmanagement om zo de positie van de
patiënt te versterken. Van alleswetende arts naar coach
en van controle naar vertrouwen. Wij ondersteunen de
patiënten die zelfstandig niet in staat zijn deze eigen
regierol in te vullen.
Technologie, belangrijke investeringen en financieringen
Door de stijgende zorgvraag en de toegenomen druk op
kostenverlaging neemt ook de behoefte tot productiviteitsstijging toe. Innovatie in de zorgsector is dan ook noodzakelijk. Ontwikkelingen rondom het EPD, medische
technologieën, internet, social media, telediagnostiek
of zelftests geven een verdere impuls aan innovatie en/
of verbetering van zorgprocessen. Zorg wordt steeds
meer op afstand geleverd en er ontstaan virtuele netwerken. Informatie-uitwisseling in de zorg staat hoog op de
agenda. Hiervoor zijn investeringen nodig in infrastructuur
evenals in het op elkaar afstemmen van definities en
registraties zodat uitwisseling van ‘dezelfde’ informatie
werkelijk kan gaan plaatsvinden. Dit biedt ook mogelijkheden om grote data-analyses uit te voeren over organisaties heen en tot nieuwe inzichten te komen. Verder is
de medische technologie een belangrijke determinant
van de zorguitgaven.
Personeel
De veranderingen in de zorg qua plaats van aanbod,
technologie en regievoering vragen om een andere inzetbaarheid van personeel. De benodigde zorg kan worden
beschreven in een vijftal expertisegebieden, die oplopen
van niveau 1 met signaleren, monitoren en voorkomen
van risico’s en problemen op het gebied van functioneren
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genomen. Ieder expertisegebied vraagt ander gedrag en
een andere deskundigheid van zorgverleners. In de ziekenhuizen met hoogcomplexe zorg wordt integrale multidisciplinaire zorg verleend. Dit vraagt in toenemende
mate om verpleegkundig personeel op HBO niveau.
Het vraagt van alle zorgverleners de kwaliteit om continu
multidisciplinair te denken en te werken en de patiënt en
zijn functioneren als uitgangspunt te nemen bij keuzes in
diagnose- en behandelmogelijkheden.
In de toekomst dreigt in Nederland een groeiende kloof
te ontstaan tussen vraag en aanbod voor arbeid in de zorg.
Enerzijds wordt de zorgvraag groter en meer pluriform,
anderzijds wordt het arbeidsaanbod schaarser en gevarieerder. Naast deze landelijke ontwikkelingen zijn er grote
regionale verschillen. In de regio Food Valley zijn nu en in
de nabije toekomst geen grote tekorten op de algemene
arbeidsmarkt te verwachten. Gelijktijdig kennen we geen
grote werkloosheid in de regio.
Door de noodzaak tot langer doorwerken, het doorvoeren
van bezuinigingen, digitale mogelijkheden en de krimpende arbeidsmarkt wordt het vinden van de juiste balans
tussen werk en privé steeds lastiger. Het vergroten van
de balans tussen betrokkenheid en distantie, vitaliteit en
productiviteit is daarom noodzakelijk.
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Gebruik barcodes op de OK
Welke knieprothese is toegepast bij
mevrouw Jansen? Zijn de schroefjes voor in het been van meneer
Pietersen beschikbaar voor de operatie?
Medewerkers van het operatiekamercomplex in Ziekenhuis Gelderse Vallei
kunnen dit met één druk op de knop
bekijken. Sinds kort is er een nieuw
informatiesysteem ingevoerd op de OK
zodat alle implantaten via de barcode
te volgen en terug te vinden zijn. Zowel
in de voorraad materialen op de OK als,
na de operatie, in het lichaam van de
patiënt. Deze innovatie op het gebied
van logistiek heeft grote voordelen: het
is veiliger en bespaart kosten.

Vrijwel alle artikelen die worden gebruikt op de OK zijn voorzien van een
barcode door de leverancier. Met behulp
van deze barcode worden de artikelen
op voorraad gelegd. Bij gebruik van een
implantaat op de OK wordt de barcode
van het artikel gescand en wordt het
afgeboekt van de voorraad en toegevoegd aan het elektronisch patiëntendossier.
Voorraad
Door de toepassing van barcodes wordt
de voorraad goed beheerd en worden
de kosten beheerst. Een implantaat met
een barcode kan niet kwijt raken of in
een vergeten hoekje liggen. De voorraad
is zo overzichtelijk dat er minder hoeft
te worden besteld; ‘voor de zekerheid’
iets extra bestellen is niet meer nodig.
Bestellen gaat ook veel sneller dan voorheen, met het bijbehorende computerprogramma gebeurt dit automatisch.
Kwaliteit
Artikelgegevens van het implantaat
worden met de barcode automatisch

Danielle Cantin, floormanager OK, scant de barcode van een implantaat.

Betere logistiek
en patiëntveiligheid
en snel toegevoegd aan het patiëntendossier. Van iedere patiënt is nu sneller
en precies bekend welk implantaat hij
of zij heeft gekregen.

uit andere ziekenhuizen in Nederland.
In de bijeenkomst met de naam ‘Verbeteren met streepjes’ wil Ziekenhuis
Gelderse Vallei goede ervaringen delen
met 30 collega-ziekenhuizen. Het doel is
om samen de zorg beter en goedkoper
te maken. Het ziekenhuis speelt met het
barcodesysteem in op de toekomstige
wetgeving voor implantatenregistratie
en behoort hiermee tot de koplopers in
Nederland.

Demonstratie
Het projectteam geeft donderdag a.s.
een demonstratie aan ruim 100 collega’s
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Mobiele operatieruimte voor de deur

Operatietraining voor een nieuwe knie of schouder. Daarvoor komt een mobiel
operatielaboratorium met daarin de nieuwste technologie donderdag 18 december
naar Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede. Het herbergt een volledig technisch uitgeruste oefenruimte met oefenmaterialen voor zes personen. Orthopedisch chirurgen
en operatieassistenten leren er de nieuwste technieken op knie- en schoudergebied.

Het mobiele operatielaboratorium
(‘mobile surgical skills lab’) beschikt
over instrumentarium, materialen om
mee te oefenen, trainers en beeldapparatuur. De orthopedisch chirurgen en
het operatieteam blijven hierdoor op de
hoogte van de laatste technologie. Het
is een bijzondere gelegenheid om met
de nieuwste apparatuur een dag de lang
training te krijgen. En nog wel direct
naast het eigen ziekenhuis.

Training
Orthopedisch medewerkers van de operatiekamer, twee topsport radiologen
en de vakgroep orthopedie oefenen
verschillende chirurgische ingrepen,
waaronder reconstructie  van de voorste
en achterste kruisband in de knie en het
hechten van gescheurde pezen in de
schouder.

Training voor
orthopedisch
chirurgen
Orthopedie
Orthopedisch chirurgen zijn gespecialiseerd in het behandelen van diverse
klachten aan gewrichten zoals de knie,
heup, schouder of enkel. Zij zijn ervaren
operateurs en bieden de meest moderne
behandeltechnieken, waaronder minimaal-invasieve chirurgie, de zgn. sleutelgatchirurgie. Deze operatietechniek
draagt bij aan een spoedig herstel.
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Bijlage 1
Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2014

Naam

Functie

Leeftijd

(relevante) (neven)functies

Specifieke deskundigheid

Benoemd sinds

Komt in aanmerking voor
herbenoeming

Drs. J.M. Bleichrodt

Lid, tevens lid

67

-Vicevoorzitter RvC ’s Heeren Loo

Netwerk zorg, Bedrijfs-

auditcommissie

  Zorggroep

kundig Management

financiën

- Vicevoorzitter RvT Ziekenhuis

(non)profit

  Amstelland

Openbaar bestuur

01-01-2013

ja

01-12-2014

ja

26-09-2003

nee

05-03-2008

nee

01-01-2013

ja

05-03-2008

nee

Onderwijs/Wetenschap
Drs. R. Bosveld

Lid, tevens lid

56

- Lid Board of Directors PPF Group NV

Corporate Governance

Auditcommissie

- Lid RvC en voorzitter auditcommissie

Bedrijfskundig

financiën

  Vivare

Financieel

- Lid RvT ROC Rijn-IJssel

Management profit

- Lid RvT en voorzitter Auditcommissie

Openbaar bestuur

  Stichting Centrum  Indicatiestelling
  Zorg,
- Bestuurslid Fonds NutsOhra
- Lid RvT Stichting De Opbouw
Ir. Ing. Herman de

Voorzitter, tevens

Boon

68

- Dir. HDB2002 b.v.

Netwerk zorg

lid remuneratie-

- Vz. Vereniging Bloemen-exporteurs

Bedrijfskundig

commissie

- lid board of directors Container-

Financieel

  centrale (DK).

HRM

- Vz. RvC PGGM

Management profit

- Vz. RvC Trobas
- Lid RvT Charimgroep
Prof.dr.

vicevoorzitter

- Vz RvA Bureau risicobeoordeling

Medisch

J.G.A.J. Hautvast

tevens voorzitter

  VWA

Voeding

auditcommissie

- Vz RvA Zorgkantoor Arnhem

wetenschap

kwaliteit van zorg

  (Menzis)

76

- Lid CvT RIVM
Mevrouw

Lid, tevens lid audit-

- Lid RvT Voedingscentrum Ned.

Netwerk zorg

dr. L.C.J.M. Lemaire

commissie kwaliteit

- anesthesioloog in het Onze Lieve

Medisch

MBA

van zorg

  Vrouwe Gasthuis (OLVG) A’dam

Management zorg

- Vicevoorzitter bestuur medische staf

Onderwijs / wetenschap

47

  OLVG
Mevrouw

Lid,

- Programmadirecteur CMDz,

Management en beleid

dr. E.M. Ott

tevens voorzitter

  Erasmus Universiteit

Management zorg

remuneratie-

- lid RvT van Thebe, zorgverlenings-

Netwerk zorg

commissie

  organisatie Midden en West-Brabant

HRM

61
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Bijlage 2
Samenstelling Raad van Bestuur (per 31 december 2014)

  Naam

Functie

Leeftijd

(relevante) (neven)functies

Werkzaam in de huidige

Werkzaam bij

functie sinds

de organisatie
sinds

drs. Dik van

Voorzitter

59

Vz RvT St. Topaz

01-03-2008

01-03-2008

01-01-2002

01-08-1977

Lid adviesraad Mens en Mij.

Starkenburg

ROC Mondriaan
voorzitter RvC Medirisk
lid Healthcare Advisory Board ABN
AMRO
drs. Nicolet W.

Lid

Zeller-van der Werf

59

Lid bestuur NVZ
Lid RvT Woonzorgcentrum de
Annenborch
Bestuurslid Van Kalmthout
foundation
Lid Stichting Bols
Voorzitter College CZO

Aandachtsgebieden Raad van Bestuur
drs. D. van Starkenburg
Divisie Zorgondersteuning
I&A
Facilitair bedrijf
Bureau RvB:
communicatie, juridische zaken, organisatie advies
FIC:
financiële administratie, zorg- en medische administratie,
patiëntenlogistiek, businesscontrol
P&O:
personeels-/salarisadministratie, flexbureau, Arbo, medische
bibliotheek
Raad van Toezicht. (*)
Stafbestuur.(*)
Ondernemingsraad. (*)
Cliëntenraad (*)
Mw. drs. N. Zeller – van der Werf
Divisie zorg
Bureau RvB:
kwaliteit, marketing, zorginnovatie, samenwerking regio
FIC:
verkoop
P&O:
opleiding&ontwikkeling/leerhuis
Vivre
Pastorale Zorg
Raad van Toezicht
Stafbestuur
Ondernemingsraad
Verpleegkundige Adviesraad (*)
(*) = eerst aanspreekbare.
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Bijlage 3
Juridische Structuur 2014

Stichting
Ziekenhuis Gelderse
Vallei

Stichting
Ondersteunende
Diensten Ziekenhuis
Gelderse Vallei

Stichting Gelderse
Vallei Vivre

Stichting Alliantie
Voeding Gelderse Vallei

Stichting Vrienden
Gelderse Vallei

Stichting
tot Hulp aan de
Stichting Ziekenhuis
Gelderse Vallei

Clean Care
Support B.V.

MediRisk

Instellingsapotheek
Gelderse
Vallei B.V.

Ziekenhuis Gelderse
Vallei Ondersteunende
Diensten Holding B.V.

Ziekenhuis Gelderse
Vallei Parkeren B.V.

Ziekenhuis Gelderse
Vallei Parkeren CV

Jaarverslag 2014 Ziekenhuis Gelderse Vallei 71

10. Jaarrekening 2014
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10.1 Geconsolideerde jaarrekening
10.1.1
			

Activa

Geconsolideerde balans per 31 december 2014
(na resultaatbestemming)

Vaste activa

Ref.

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€
149.350.659

Vaste activa
Materiële vaste activa

1

146.054.962

Financiële vaste activa

2

151.279

Totaal vaste activa

146.206.241   

151.620
149.502.279

Vlottende activa
Voorraden

3

3.357.737

3.393.498

Vorderingen

4

42.461.638

39.068.174

Vorderingen uit hoofde van bekostiging

5

3.181.926

2.534.100

Liquide middelen

6

16.920.789

22.516.126

65.922.090

67.511.899

212.128.331

217.014.178

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

Totaal vlottende activa
Totaal activa

Passiva

Passiva

Groepsvermogen

Ref.

7

Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd gebonden vermogen
Totaal eigen vermogen
Aandeel derden
Totaal groepsvermogen

727.172

727.172

43.890.841

39.371.360

-744.150

-446.361

43.873.864

39.652.172

90.854

134.392

43.964.718

39.786.564

Voorzieningen

8

12.283.556

9.088.680

Langlopende schulden

9

114.725.518

122.207.346

8.135.6400

Kortlopende schulden
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s/DBC zorgproducten

10

6.418.648

Overige kortlopende schulden

11

34.735.890

37.795.948

212.128.331

217.014.178

Totaal passiva
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10.1.2
			

Geconsolideerde resultatenrekening
over 2014
Ref.

2014

2013

€

€

15

175.612.403

174.093.078

16

0

-191.007

Bedrijfsopbrengsten
Omzet DBC-zorgproducten
Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag
medisch specialistische zorg
Niet gebudgetteerde zorg (exclusief DBC-zorgproducten)
Subsidies

18

6.395.548

6.568.153

Overige bedrijfsopbrengsten

19

10.784.515

7.357.051

195.828.248

190.942.480

104.763.863

Som der bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Personeelskosten

20

108.330.810

Afschrijvingen op materiële vaste activa

21

15.005.441

16.525.572

Overige bedrijfskosten

22

63.611.228

61.350.281

186.947.479

182.639.716

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Rentelasten

23

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Vennootschapsbelasting
Resultaat boekjaar
Resultaat aandeel derden
Resultaat boekjaar

24

8.880.770

8.302.764

-4.702.615

-4.605.068

4.178.154

3.697.696

0

4.650

4.178.154

3.702.346

43.538

3.491

4.221.692

3.705.837

2014

2013

€

€

4.519.481

3.860.480

Resultaatbestemming
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Niet-collectief gefinancierd gebonden vermogen

-297.789

-154.643

4.221.692

3.705.837
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10.1.3

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2014
2014
€

€

2013
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

8.880.770

8.302.764

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

21

14.556.862

15.811.264

Desinvesteringen materiële vaste activa
Terugname geheel afgeschreven activa

1

450.636

714.307

1

317.912

Mutatie voorzieningen

0

8

3.194.876

-4.474.909
18.476.748

12.047.169

Veranderingen in vlottende middelen:
Voorraden

3

35.761

-112.365

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s

10

-1.716.992

6.333.629

Vorderingen

4

-3.393.464

-32.089

financieringstekort respectievelijk  overschot

5

-647.826

2.886.362

Vorderingen uit hoofde van transitieregeling

5

0

191.007

Kortlopende schulden (exclusief bankkrediet)

11

-3.060.055

-2.339.346

Vorderingen/schulden uit hoofde van

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde interest

23

-8.782.575

6.927.198

18.574.942

27.277.131

-4.702.615

-4.605.068

Resultaat deelneming

0

0

Belastingen

0

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

4.650
-4.659.077

-4.596.925

13.915.865

22.680.206

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa

1

-12.029.716

Investeringen in financiële vaste activa

2

341

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-23.531.585
20.104
-12.029.375

-23.511.481

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

9

-7.481.828

-7.492.799

Nieuw opgenomen leningen

9

0

16.000.000

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-7.481.828

8.507.201

Mutatie geldmiddelen

-5.595.337

7.675.926

Stand per 1 januari

22.516.126

14.840.200

Mutatie boekjaar

-5.595.337

7.675.926

16.920.789

22.516.126

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 31 december
Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode.
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10.1.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
10.1.4.1 Algemeen
Algemene gegevens
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei is statutair (en feitelijk)
gevestigd te Ede, op het adres Willy Brandtlaan 10. Stichting
ZGV staat aan het hoofd van de groep.
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met
de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW.
Toelichting sectorontwikkelingen omzetverantwoording
2012/2015
Inleiding
De landelijke onzekerheden waarmee instellingen voor
medisch specialistische zorg (ziekenhuizen, UMC’s
en ZBC’s) tot en met 2013 geconfronteerd zijn in de omzetverantwoording zijn in 2014 aanzienlijk afgenomen
met de vaststelling van:
• de uitkomst van het aanvullend omzetonderzoek 20122013 van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei door de
expertcommissie van zorgverzekeraars; en
• de transitiebedragen 2012 en 2013 door de NZa.
• De resterende onzekerheid in de omzetverantwoording
2014 van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei betreft
voornamelijk schattingsposten met betrekking tot:
• in 2014 gesloten DBC’s, geopend in 2013 die buiten de
scope van het aanvullend omzetonderzoek 2012-2013
vielen;
• in 2014 geopende DBC-zorgproducten;
• de afwikkeling van het Functiegerichte budgetteringsysteem in de loop van 2015.
De schattingsposten hebben betrekking op de bepaling van
de financiële impact van de onrechtmatigheden over 2014,
de impact op de omzetverantwoording en de toerekening
aan boekjaren. Daarnaast is rondom een aantal onderwerpen nog sprake van interpretatieruimte in de registratievoorschriften.
Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige
zorgproducten, alsmede de opbrengsten uit hoofde van
transitieregelingen en honoraria medisch specialisten heeft
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei de grondslagen voor
waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in paragraaf 1.4.3 van deze jaarrekening. Hierbij is de
‘Handreiking Omzetverantwoording MSZ 2014’ gevolgd, die
door het Bestuurlijk Overleg onder voorzitterschap van het
Ministerie van VWS is vastgesteld.

Oorzaken onzekerheden omzetverantwoording
De onzekerheden zijn in 2012 ontstaan door gelijktijdige
invoering van prestatiebekostiging in combinatie met een
transitiemodel, wijzigingen in de DOT-productstructuur
en nieuwe wijzen van contracteren met zorgverzekeraars.
Diverse van de in 2012 en 2013 gesignaleerde problemen
inzake de omzetverantwoording golden in 2014 nog steeds
en werken door in de verantwoording en in de interne
controle over 2014. Open registratie- en declaratienormen
zijn na afloop van het boekjaar 2013 nader geduid door de
regelgever (laatstelijk in augustus 2014). Daarnaast zijn
formele en materiële controles door de zorgverzekeraars
geïntensiveerd.
Achtergrond landelijk herstelplan en stand van zaken
herstelplan
Voornoemde problematiek heeft geleid tot een landelijk
herstelplan medio 2014 voor de ziekenhuizen zoals vastgesteld door de Minister van VWS. Kern van het herstelplan
was:
• Verduidelijking van normen door de NZa (medio 2014);
• Een landelijk aanvullend omzetonderzoek over de jaren
2012 en 2013 en vaststelling door een expertgroep van
zorgverzekeraars (ultimo 2014);
• Het definitief afwikkelen van materiële controles tot en
met 2011 in 2014 door zorgverzekeraars;
• Definitieve vaststelling van het eerder onzekere transitiebedrag door de NZa (ultimo 2014);
• Duidelijkheid over de garantieregeling kapitaallasten
door de NZa;
• Uitstel van de publicatietermijn van de jaarrekening 2013
tot 15 december 2014.
Door vaststelling van de uitkomsten van het herstelplan
heeft Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei duidelijkheid
verkregen over de rechtmatigheidsaspecten en (resterende)
onzekerheden hierin over de DBC-zorgproducten zoals die
zijn afgesloten en gefactureerd in de jaren tot en met 2013.
Met de vaststelling van het definitieve transitiebedrag
2012 en 2013 door de NZa d.d. 2 december 2014 heeft
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei zekerheid gekregen
over de desbetreffende balanspost. Verschillen ten opzichte
van eerdere inschattingen zijn als nagekomen baten en
lasten uit het zelfonderzoek 2012-2013 en de definitief
vastgestelde transitiebedragen verwerkt in deze jaarrekening.
De onzekerheden die in de jaarrekening 2014 resteren zijn
door het afsluiten van de oude jaren dan ook kleiner dan
de onzekerheden in voorgaande jaren en betreffen:
• Definitieve afwikkeling zelfonderzoek 2012/2013 met
de zorgverzekeraars;
• Rechtmatigheidscontroles MSZ 2014;
• Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar;
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• Afwikkeling FB tot en met 2011;
• Macrobeheersinstrument;
• Overige (lokale) onzekerheden.
Deze issues zijn (inclusief de afwikkeling hiervan) hierna
toegelicht voor Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei:
- Definitieve afwikkeling zelfonderzoek 2012/2013 met
de zorgverzekeraars
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de onderhandelingen met de zorgverzekeraars over de finale verrekening
van het goedgekeurde rapportageformulier aanvullend
omzetonderzoek 2012-2013 afgerond, bevestigd door de
expertgroep d.d. 28 november 2014. De uitkomsten van
de onderhandelingen hierover met de zorgverzekeraars
zijn verwerkt in deze jaarrekening. Stichting Ziekenhuis
Gelderse Vallei mag er, behoudens vermoedens van fraude,
die Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei niet heeft, op grond
van de brief van de Minister van VWS van 22 mei 2014 dan
ook op vertrouwen dat de jaren 2013 en eerder hiermee
definitief afgesloten zijn.
- Rechtmatigheidscontroles MSZ 2014
De NFU, NVZ en ZN hebben eind maart 2015 een Handreiking rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 gepubliceerd.
De NZa heeft bevestigd dat deze handreiking in overeenstemming is met publiekrechtelijke regelgeving. Naar
analogie van het onderzoek over 2012/2013 kunnen instellingen zelf rechtmatigheidscontroles uitvoeren op in 2014
gesloten DBC’s en overige zorgproducten. Deze rechtmatigheidscontroles worden beoordeeld door de representerende zorgverzekeraars. Op basis van dit oordeel zullen alle
verzekeraars gezamenlijk over de rechtmatigheid van de
facturatie 2014 concluderen.
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft op basis van
deze handreiking een onderzoek inzake 2014 uitgevoerd.
De voorlopige uitkomsten zijn betrokken bij het opstellen
van deze jaarrekening en het inschatten van de risico’s die
voortvloeien uit geconstateerde onjuiste registraties en/
of declaraties, rekening houdende met de contractafspraken met zorgverzekeraars. Naar verwachting zal Stichting
Ziekenhuis Gelderse Vallei de definitieve rapportage vóór
30 juni 2015 aan de representerende zorgverzekeraars
aanleveren en volgt voor eind oktober 2015 uitsluitsel over
dit onderzoek. Dit kan naar verwachting van de raad van
bestuur van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei leiden tot
niet-materiële, nagekomen baten of lasten. Waar nodig
heeft Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei nuanceringen
geboekt.
Naast de rechtmatigheidscontroles MSZ 2014 zoals opgenomen in de handreiking heeft de instelling op basis van
een risicoanalyse onderzoek verricht naar de risico’s die voor
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei materieel zijn.
In deze risicoanalyse zijn de uitkomsten van het aanvullend
omzetonderzoek 2012/2013, de uitgevoerde steekproef en

beschikbare overige in- en externe controles betrokken.
Ook is een inschatting gemaakt van de DCM-controles
(DOT Controle Module) over 2014 op basis van eigen
tooling.
Doelmatigheidscontroles over 2014 zullen door de zorgverzekeraars nog uitgevoerd worden, maar hoeven geen
financieel effect met terugwerkende kracht te hebben op
grond van publiekrechtelijke regelgeving.
Ook privaatrechtelijk heeft Stichting Ziekenhuis Gelderse
Vallei geen afspraken terzake gemaakt, anders dan verwerking van de aandachtspunten zoals opgenomen in het
landelijke omzetonderzoek.
De uit de genoemde werkzaamheden en controles voortvloeiende beste inschatting van het financieel effect op de
omzet en daarmee samenhangende posten is verwerkt in
deze jaarrekening.
- Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft met de zorgverzekeraars voor 2014 schadelastafspraken op basis
van aanneemsommen respectievelijk plafondafspraken
gemaakt. Toerekening van de schadelastafspraken aan het
boekjaar 2014 heeft plaatsgevonden op basis van een beste
schatting van het voortgangspercentage ultimo 2014 in
lijn met de Handreiking omzetverantwoording en rekening
houdend met de verwachte effecten van het zelfonderzoek. Deze correcties zijn conform de Handreiking omzetverantwoording op de omzet 2014 in mindering gebracht
en verwerkt in de voorziening op het onderhanden werk
ultimo 2014. De uiteindelijke uitkomsten zullen later blijken
uit de afrekeningen met zorgverzekeraars. In deze jaarrekening is de beste inschatting van het financieel effect op de
omzet en daarmee samenhangende posten verwerkt.
- Afwikkeling FB tot en met 2011
De NZa heeft met circulaire d.d. 4 juli 2014 de uitgangspunten voor finale afwikkeling FB kenbaar gemaakt zoals deze
in overleg met de veldpartijen tot stand zijn gekomen. Tot
op heden heeft nog geen verdere informatieverstrekking
plaatsgevonden, anders dan dat over verdere procedures in
de sector een convenant is gesloten tussen de koepels ZN,
NVZ en NFU.
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de jaren tot en
met 2011 afgerekend, exclusief de effecten van materiële
controles, welke in 2014 zijn afgerond. De onzekerheid over
de uitkomsten van de afwikkelingsprocedure blijft bestaan,
zolang er geen sprake is van overeenstemming over de
positie tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars en waar
dus historische verschillen onopgelost zijn. Daarmee is
sprake van onzekerheden over de juistheid en volledigheid
van de opgenomen positie ultimo 2014 zoals opgenomen
in de positie nog in tarieven te verrekenen bedragen in de
balans.
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- Macrobeheersinstrument
Uit de berekeningen van het ministerie van VWS blijkt een
overschrijding van EUR 242 miljoen voor 2013 en voor 2014
is de overschrijding nog niet bekend. De minister neemt
uiterlijk 1 mei 2016 een besluit of de handhaving van het
MBI-omzetplafond 2013 wordt ingezet of dat er alternatieven zijn om de overschrijding 2013 te redresseren. Bij
opmaak van de jaarrekening is daarom niet betrouwbaar te
schatten wat het effect gaat zijn van het macrobeheersinstrument voor 2013 en 2014 in latere jaren.
Voor verdere toelichting rondom dit risico wordt verwezen
naar paragraaf 14.1. Inzake niet in de balans opgenomen
rechten en verplichtingen.
Conclusie Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur heeft ten behoeve van de bepaling
van het resultaat en de financiële positie de best mogelijke
schattingen gemaakt op basis van de beschikbare informatie, onder andere met betrekking tot bovenstaande
aspecten van de omzetverantwoording. De Raad van
Bestuur is van mening dat, met voornoemde toelichting, de
jaarrekening het vereiste inzicht geeft in het resultaat en de
financiële positie van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei
op basis van de ons nu bekende feiten en omstandigheden.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei. De
financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de
andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en
vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge
verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het
vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen
zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot
uitdrukking gebracht.
De navolgende organisaties maken deel uit van de
verslaggevende eenheid:
Stichting Ondersteunende Diensten Gelderse Vallei te Ede:
• Ziekenhuis Gelderse Vallei Ondersteunende Diensten
Holding B.V. te Ede;
• Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren C.V. te Ede;
• Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren B.V. te Ede;
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede:
• Clean Care Support B.V. te Ede.
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei Vivre te Ede.

Verbonden rechtspersonen
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht
onder de toelichting op de financiële vaste activa worden
aangemerkt als verbonden partij.
Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de
consolidatie geëlimineerd.  Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke
grondslag.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen en het bankkrediet opgenomen onder de kortlopende schulden. Ontvangen en
betaalde rente en winstbelastingen zijn opgenomen onder
de kasstroom uit operationele activiteiten.
10.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en
passiva
Activa en passiva
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van
grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden
voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen
worden opgenomen in de periode waarin de schatting
wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de
herziening gevolgen heeft.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.De afschrijvingstermijnen van materiële
vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur
van het vast actief. Gronden zijn gewaardeerd o.b.v. actuele
waarde. Eens in de drie jaar vindt hertaxatie plaats, voor
het laatst uitgevoerd in 2012. Het herwaarderingsverschil
wordt toegevoegd aan de herwaarderingsreserve. Groot
onderhoud wordt geactiveerd, regelmatig voorkomende
onderhoudskosten worden ten laste van de exploitatie
gebracht.
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over
de aanschafprijs volgens de lineaire methode. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen en overige deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitge-
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oefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in ieder geval
verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen
van 20% of meer van de stemrechten. De
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de
grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn
voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan
van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende
deelneming. Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op
nihil gewaardeerd. Deelnemingen waarop geen invloed van
betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd
tegen verkrijgingsprijs. Indien sprake is van een duurzame
waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze
lagere waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de
resultatenrekening.
Bijzondere waardeverminderingen
Door de stichting wordt op iedere balansdatum beoordeeld
of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is. Indien een dergelijke indicatie aanwezig is wordt de realiseerbare waarde
van het actief vastgesteld.  Indien het niet mogelijk is de
realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen,
wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een
bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde;
de realiseerbare waarde  is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst
en verliesrekening.
Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet meer bestaat
of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde
van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de
boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere
waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
De voorziening voor incourantheid bedraagt 5 %.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij de eerste opname
verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct
toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden
meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd
tegen reële waarde met  verwerking van waardveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct
toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering. In contracten besloten financiële instrumenten die

niet worden gescheiden van basiscontract, worden verwerkt in overeenstemminge met het basiscontract.
Afgeleide financiële instrumenten
Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs
of lagere marktwaarde, tenzij hedge accounting onder het
kostprijs hedge model wordt toegepast.
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei past kostprijs hedge
accounting toe, hierbij vindt eerst waardering plaats tegen
reële waarde. Zolang het afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van een
toekomstige transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, vindt geen herwaardering van dit instrument
plaats. Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot
verantwoording in de winst- en verliesrekening, wordt de
met het afgeleide instrument samenhangende winst of het
met het afgeleide instrument samenhangende verlies in de
resultatenrekening verwerkt. Indien de afgedekte positie
van een verwachte toekomstige transactie leidt tot de
opname in de balans van een niet-financieel actief of een
niet-financiële verplichting past de instelling de kostprijs
van dit actief aan met de afdekkingsresultaten die nog niet
in de resultatenrekening zijn verwerkt. Een verlies voor het
percentage groter dan de omvang van het afgeleide instrument ten opzichte van de afgedekte positie wordt op basis
van kostprijs of lagere marktwaarde direct in de resultatenrekening verwerkt.
Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht,
worden de afdekkingsrelaties beëindigd. De cumulatieve
winst die of het cumulatieve verlies dat tot dat moment
nog niet in de resultatenrekening was verwerkt, wordt als
overlopende post in de balans opgenomen totdat de afgedekte transacties plaatsvinden. Indien de transacties naar
verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de
winst-en-verliesrekening.
De instelling documenteert de hedgerelaties in specifieke/
generieke hedgedocumentatie en toetst periodiek de
effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat
geen sprake is van overhedges. Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de voorwaarden voor ‘hedge
accounting’, aflopen of worden verkocht of wanneer de
instelling niet langer kiest voor hedge accounting wordt
hedge accounting beëindigd. De tot dat moment in het
vermogen verantwoorde resultaten blijven in het eigen
vermogen uitgesteld tot het moment dat de toekomstige
transactie plaatsvindt. Indien de transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt, worden de in het eigen vermogen uitgestelde cumulatieve hedgeresultaten naar de
resultatenrekening gebracht. Periodiek wordt de effectiviteit van de hedgerelaties getoetst door vergelijking van de
cumulatieve reëlewaardewijziging van de afgedekte positie
met de cumulatieve waardewijzigingen van de afgeleide
instrumenten. De laagste van de cumulatieve waardewijziging van de afgedekte positie en de cumulatieve
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waardewijziging van de afgeleide instrumenten wordt in de
herwaarderingsreserve uitgesteld.
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC-zorgproducten
De onderhanden projecten uit hoofde van DBC-zorgproducten worden gewaardeerd tegen 50% van de verwachte
opbrengstwaarde. Deze verwachte opbrengstwaarde
wordt bepaald door gebruik te maken van fractietabellen. Op basis van de combinatie specialisme, zorgtype en
diagnose kan met gebruik van historische gegevens een
voorspelling gedaan worden van de uiteindelijke DBC-zorgproducten. Hierbij is een correctie toegepast voor automatisch geopende lege vervolgtrajecten.
De vrijgevestigde medisch specialisten factureren het
honorarium via het ziekenhuis aan de zorgverzekeraars.
Het onderhanden werk inzake honoraria vrijgevestigd
medisch specialisten wordt niet in de jaarrekening van het
ziekenhuis opgenomen.
Op de totale forecast (en dus ook het onderhanden werk)
zijn nuanceringen toegepast als gevolg van verwachte materiële controles en overschrijdingen van de schadelastafspraken met zorgverzekeraars. De nuanceringen in verband
met verwachte materiële controles komen voort uit de
definitieve afwikkeling zelfonderzoek 2012-2013 met de
zorgverzekeraars en de rechtmatigheidscontroles MSZ
2014. Indien er sprake is van een verlieslatend contract, dan
wordt dit in mindering gebracht op de voorziening onderhanden projecten.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde
kostprijs (nominale waarde). Een statisch bepaalde nominale  voorziening wordt getroffen op de vorderingen m.u.v
de vorderingen op zorgverzekeraars, op grond van verwachte oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct
opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Herwaarderingsreserve
Waardevermeerderingen van activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde worden opgenomen in de herwaarderingsreserve indien voor deze activa geen frequente
marktnoteringen bestaan. Worden waardeveranderingen
van deze activa niet onmiddellijk in het resultaat verwerkt,
dan worden waardeveranderingen direct in het eigen vermogen (herwaarderingsreserve) verwerkt. De herwaarderingsreserve wordt gevormd per individueel actief en is niet
hoger dan het verschil tussen de boekwaarde op basis van
historische kostprijs en de boekwaarde op basis van actuele
waarde. Als een actief wordt vervreemd, valt een eventueel
aanwezige herwaarderingsreserve met betrekking tot dat
actief vrij ten gunste van de overige reserves.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom
van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.De voorzieningen worden
gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die
noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af
te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen
de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting
noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Voorziening persoonlijk budget levensfase
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft
een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het
kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw
van rechten. De voorziening betreft de contante waarde
van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De
berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans,
leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de
55-jarige leeftijd. Daarnaast zijn de reguliere rechten in het
kader van PLB hierin opgenomen.
Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor
toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft
de contante waarde van de in de toekomst uit te keren
jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
Schulden
Bij de eerste opname van kortlopende schulden worden
deze opgenomen tegen reële waarde verminderd met (in
geval van een financiële verplichting die niet tegen reële
waarde, met verwerking van waardeveranderingen in de
winst-en-verliesrekening, is opgenomen) de direct daaraan
toe te rekenen transactiekosten.
De kortlopende schulden worden na de eerste waardering
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs volgens
de effectieve-rentemethode. Winst of verlies worden in de
winst-en-verliesrekening opgenomen zodra de verplichtingen niet langer op de balans worden opgenomen, alsmede
via het amortisatieproces.
10.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de
baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming
van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode
waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische
kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd
zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen)
en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn
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geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend. De
exploitatiecijfers 2013 zijn als gevolg van herrubricering op
enkele plaatsen aangepast, dit ten behoeve van een betere
vergelijking met 2014.
Omzet DBC-zorgproducten
De omzet DBC-zorgproducten betreft de daadwerkelijke
gefactureerde DBC-zorgproducten en de mutatie in de
onderhanden projecten uit hoofde van DBC-zorgproducten.
In de omzet zijn eveneens de overige producten opgenomen. Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft bij de
omzetbepaling de Handreiking Omzetverantwoording 2014
gevolgd. In de omzet zijn de honoraria van de vrijgevestigd
medisch specialisten niet inbegrepen.

Pensioenen
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft voor haar werknemers een toegezegde-pensioenregeling. De hiervoor in
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd
op het gemiddeld verdiende loon over de jaren dat de
werknemer pensioen heeft opgebouwd bij de Stichting.
De verplichtingen welke voortvloeien uit deze rechten van
haar personeel zijn ondergebracht bij het bedrijstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Ziekenhuis Gelderse Vallei
betaalt hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de helft door de werknemer. De
pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en
voor zover de dekkingsgraad van het pensioenfonds dit
mogelijk maakt. Naar de stand van zaken ultimo december
2014 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 102%.
In 2014 dient het pensioenfonds een dekkingsgraad van
tenminste 105% te hebben. Het pensioenfonds heeft een
herstelplan ingediend en verwacht vooralsnog hieraan te
kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om
bijzondere permieverhogingen door te voeren. Ziekenhuis
Gelderse Vallei heeft geen verplichting tot het voldoen
van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het
pensioenfonds, anders dan van het effect van hogere toekomstige premies. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft daarom
alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van
het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.
10.1.4.4 Waarderingsgrondslagen WNT
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector (WNT) heeft
de stichting zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing
WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze
jaarrekening gehanteerd.
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10.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans
		 per 31 december 2014
1. Materiële vaste activa

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

Terreinen en gronden

12.008.030

12.688.106

Bedrijfsgebouwen

50.323.611

51.649.696

54.151

81.230

Installaties en vaste inrichting

21.150.374

22.069.180

Inventarissen

24.673.023

24.324.321

Instandhoudingsinvesteringen

22.398.275

20.367.895

1.571.324

2.362.329

Verbouwingen

Automatiseringsapparatuur
Auto’s
Overige materiële vaste activa

49.321

41.960

12.670.582

13.384.023

Projecten in uitvoering

1.156.271

2.381.920

Materiële vaste activa

146.054.962

149.350.659

2014

2013

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar
is als volgt weer te geven:
Boekwaarde per 1 januari

€

€

149.350.659

142.344.645

Bij: investeringen

12.029.716

23.531.585

Af: afschrijvingen

-14.556.862

-15.811.264

Af: terugname geheel afgeschreven activa

-317.912

0

Af: desinvesteringen

-450.636

-714.307

146.054.962

149.350.659

Boekwaarde per 31 december
De cumulatieve afschrijvingen bedragen ultimo 2014 € 96.809.877
Toelichting:

De periodieke bedrijfswaardeberekening is op basis van een meerjarenliquiditeitsmodel uitgevoerd. De berekende bedrijfswaarde was in alle uitkomsten hoger dan de
actuele boekwaarde, zodat impairment niet aan de orde is. De gronden zijn gewaardeerd op actuele waarde, periodiek vindt taxatie plaats en voor de herwaardering is
een herwaarderingsreserve gevormd. Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa
en de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 10.1.6.

2. Financiële vaste activa

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

Deelnemingen

151.279

151.620

Totaal financiële vaste activa

151.279

151.620

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

145.279

145.620

2.1 Deelnemingen

Onderlinge Waarborgmaatschappij voor Instellingen in de
Gezondheidszorg Medirisk B.A., Utrecht
Instellingsapotheek Gelderse Vallei B.V., Ede

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:
Boekwaarde per 1 januari 2014
Af: resultaatverdeling Medirisk B.A. 2012 t.l.v. agio
Boekwaarde per 31 december 2014

6.000

6.000

151.279

151.620

€
151.620
-342
151.279
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3. Voorraden

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

Voorraad Apotheek

1.356.433

1.342.592

Voorraad OK

1.024.858

1.063.191

44.876

195.727

Voorraad labaratorium
Voorraad techniek

419.984

403.741

Voorraad centraal magazijn

687.578

566.183

3.533.729

3.571.434

Voorziening incourantheid 5%

4. Vorderingen en
overlopende activa
Debiteuren
Belastingen en premies soc. verz

-175.992

-177.936

3.357.737

3.393.498

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

32.329.552

52.675.625

298

222

Overige vorderingen

2.216.967

6.351.404

Nog te factureren omzet DBC-zorgproducten

7.958.893

2.982.780

Af: ontvangen voorschotten

4.1 Debiteuren

Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

-44.073

-22.941.856

42.461.638

39.068.174

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

32.827.552

53.353.625

-498.000

-678.000

32.329.552

52.675.625

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt: 		

2014
€

Stand per 1 januari 2014

-678.000

Ten laste van de voorziening gebracht in 2014

148.564

Vrijval, ten gunste van het resultaat 2014

31.436

Stand per 31 december 2014

4.2 Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Belastingen en premies soc. verz

4.3 Overige vorderingen

Verstrekte financiering OHW aan medisch specialisten
Overige vorderingen

-498.000

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

298

222

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

0

5.009.457

2.216.967

1.341.947

2.216.967

6.351.404
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4.4 Nog te factureren
omzet DBC-zorgproducten
Nog te factureren omzet DBC-zorgproducten

5. Vordering uit hoofde
van bekostiging
1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

7.958.893

2.982.780

7.958.893

2.982.780

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

2.231.356

1.583.530

2. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling

950.570

950.570

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging

3.181.926

2.534.100

Specificatie vorderingen uit hoofde van financieringstekort

t/m 2011

Stand per 1 januari 2014

1.583.530

€
Mutaties in boekjaar
Correcties vanuit materiële controles voor 2012

647.826

Stand per 31 december 2014

2.231.356

Stadium van vaststelling (per erkenning)

a

a = interne berekening
b = overeenstemming met verzekeraars
c = definitieve vaststelling NZa
Toelichting:
Door de invoering van prestatiebekosting is er geen financieringsverschil in het boekjaar 2012 t/m 2014.
Specificatie vorderingen uit hoofde van transitieregeling
Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van transitieregeling

950.570

950.570

Het transitiebedrag is toegewezen aan:
2012

95%

€ 547.298

2013

70%

€ 403.273

Toelichting:
De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (NR/CU-258) dat een instelling voor medisch specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude bekostigingssystematiek jaarlijks vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen
wordt aangeduid met de term transitiebedrag. De zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg op als afzonderlijke post in de balans. Door de NZa zijn op 2 december 2014 de definitieve beschikkingen positief verrekenbedrag 2012/ 2013 afgegeven. Hiermee zijn het schaduwbudget 2012, de omzet prestatiebekostiging 2012, het verrekenbedrag 2012 en de transitiebedragen voor
2012 en 2013 definitief vastgesteld. Op 2 december 2014 heeft definitieve vaststelling plaatsgevonden en is het transitiebedrag vastgesteld op € 950.570. In februari
2015 heeft de ontvangst plaatsgevonden van het transitiebedrag.

6. Liquide middelen

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

De specificatie is als volgt:
Kassen
Bankrekeningen

10.044

7.955

16.910.745

22.508.171

16.920.789

22.516.126

Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen direct opvraagbare tegoeden in rekening courant zonder rentevergoeding en deposito’s
met rentevergoeding.
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7. Groepsvermogen
Het eigen vermogen wordt in de toelichting bij de enkelvoudige balans nader toegelicht. Het verschil tussen het eigen vermogen
volgens de geconsolideerde balans en het eigen vermogen volgens de enkelvoudige balans, ad € - 2.049.071, wordt verklaard door
de consolidatie van de diverse organisaties binnen de verslaggevende eenheid.
Het verschil tussen het enkelvoudige en geconsolideerde eigen vermogen heeft zich in het boekjaar als volgt ontwikkeld:
2014

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

€
Verschil per 1 januari 2014

-1.796.597

Mutatie:
- Eigen vermogen Stichting Ondersteunende Diensten, Ede

-231.649

- Eigen vermogen Stichting Gelderse Vallei Vivre, Ede

-20.828

Verschil per 31 december 2014

-2.049.074

De mutatie tussen het groepsvermogen en het enkelvoudig vermogen aan het begin en aan het eind van het boekjaar ad (€ 252.474) is als volgt te specificeren:			
2014
€
Groepsvermogen per 1 januari

39.652.172

Groepsvermogen per 31 december

43.873.864

Enkelvoudig vermogen per 1 januari

41.448.769

Enkelvoudig vermogen per 31 december

45.922.935

€

-4.221.692

-4.474.166
Mutatie boekjaar

252.474

De mutatie is als volgt te specificeren:
Resultaat volgens geconsolideerde jaarrekening

4.178.154

Resultaat volgens enkelvoudige jaarrekening

4.474.166
-296.012

Resultaat aandeel derden

-43.538
-252.474

Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd gebonden vermogen

7.1 Kapitaal

Kapitaal

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

727.172

727.172

43.890.841

39.371.360

-744.150

-446.361

43.873.864

39.652.172

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-jan-14

bestemming

mutaties

31-dec-2014

€

€

€

€

727.172

0

0

727.172

727.172

0

0

727.172
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7.2 Collectief gefinancierd
gebonden vermogen 		

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-jan-14

bestemming

mutaties

31-dec-2014

€

€

€

€

34.844.147

4.519.481

0

39.363.628

Reserve aanvaardbare kosten:
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsfondsen:
Herwaarderingsreserve
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

7.3 Niet collectief
gefinancierd vrij
vermogen 		

4.527.213

0

0

4.527.213

39.371.360

4.519.481

0

43.890.841

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-jan-14

bestemming

mutaties

31-dec-2014

€

€

€

€

Algemene reserves:
Algemene reserve

-446.361

-297.789

0

-744.150

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

-446.361

-297.789

0

-744.150

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

8. Voorzieningen

Saldo per
1-jan-14

Saldo per
31-dec-2014

€

€

€

€

€
6.571.327

Voorziening PLB

5.255.631

2.763.765

1.448.069

0

Claims en geschillen

2.051.925

2.198.730

874.881

0

3.375.774

Voorziening Jubilea

1.159.000

315.132

131.132

0

1.343.000

Personeelsvoorzieningen

445.000

326.000

291.470

0

479.530

Voorziening eigen risico medirisk

177.124

372.442

35.640

0

513.926

9.088.680

5.976.069

2.781.192

0

12.283.556

Totaal voorzieningen

Toelichting per categorie voorziening:
- De voorziening PLB-uren is per 1-1-2010 gevormd voor de opgebouwde rechten en de specifieke overgangsregeling van het Persoonlijk Levensfase Budget tegen een  
disconteringsvoet van 3,419%. Toename van het saldo in 2014 wordt in belangrijke mate veroorzaakt door overheveling van vakantierechten naar PLB-rechten op
grond van de CAO.
- De voorziening Claims en geschillen is gevormd voor diverse juridische procedures en materiële controles van zorgverzekeraars.
- De voorziening Jubilea is gevormd ter dekking van toekomstige jubileumuitkeringen tegen een disconteringsvoet van 3,419%.   Van de getroffen voorzieningen
ultimo boekjaar kan worden gemeld dat circa € 2,5 miljoen als kortlopende verplichting is aan te merken.

9. Langlopende schulden

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

Schulden aan kredietinstellingen

114.725.518

122.207.346

Totaal langlopende schulden

114.725.518

122.207.346

Resterende

Resterende

Schulden aan kredietinstellingen

Saldo per

Aflossings-

31-dec-2014

verplichting

€

€

€

€

114.725.518

7.481.826

107.243.692

77.316.386

looptijd >1 jaar looptijd >5 jaar

De reële waarde van de leningen bedraagt € 114.725.518. Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar paragraaf
10.1.7 in de jaarrekening. Voor een nadere toelichting op de verstrekte zekerheden wordt verwezen naar punt 13.
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10. Onderhanden projecten 			
uit hoofde van DBC’s/DBC-			
zorgproducten

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

Onderhanden projecten DBC’s

-20.857.793

Af: Ontvangen voorschotten zorgverzekeraars

19.461.106

-22.013.784
18.754.327

Af: Voorziening onderhanden projecten

7.815.335

11.395.097

Totaal onderhanden projecten

6.418.648

8.135.640

Toelichting:
Bij de waardering van het onderhanden werk is Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei van mening dat een gereedheidspercentage
van 50% aannemelijk is. Dit is gebaseerd op de bestendige gedragslijn voorgaande jaren. De ontvangen voorschotten zorgverzekeraars zijn beschikbaar gesteld ten behoeve van het onderhandenwerk. De voorziening onderhanden projecten betreft de overschrijding van de afspraken m.b.t. schadelastjaren 2012 t/m 2014 die worden toegerekend aan boekjaar 2014. De overschrijding van het
schadelastjaar 2012/ 2013 is hiertoe opnieuw vastgesteld.
Stichting ziekenhuis Gelderse Vallei heeft per zorgverzekeraar een inschatting gemaakt in hoeverre de afgesproken omzetplafonds
worden gerealiseerd. Hierbij is eveneens gekeken naar het soort contractafspraak (aanneemsom / zorgkostenplafond). Hieruit is
geconcludeerd dat de schadelastafspraken 2014 bij alle zorgverzekeraars gerealiseerd zullen worden. De contracten zijn vervolgens
geconfronteerd met de exploitatiekosten (en niet productiegebonden opbrengsten). Hieruit blijkt dat er sprake is van positieve
rendementen op contractniveau. Er is dus geen voorziening voor verlieslatende contracten noodzakelijk.

11. Overige kortlopende
schulden

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

Aflossingsverplichting langlopende schulden

7.481.826

7.481.826

Crediteuren

8.904.669

10.329.193

Belastingen en premies sociale verzekeringen

6.656.612

6.255.713

Overlopende schulden en overlopende passiva

11.686.782

13.723.217

Rekening-courant Instellingsapotheek G.V. B.V.
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

11.1 Schulden aan
kredietinstellingen
Schulden aan kredietinstellingen

11.2 Belastingen premies
en sociale verzekeringen
Loonheffing

6.000

6.000

34.735.890

37.795.948

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

7.481.826

7.481.826

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

5.191.655

4.826.726

Omzetbelasting

23.498

-74.982

Pensioenpremie

1.441.459

1.503.969

6.656.612

6.255.713
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11.3 Overige schulden
en overlopende passiva

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

Vakantiegeld en dagen

4.424.058

4.345.940

Diverse personeelskosten

1.121.260

992.404

Rente

413.452

430.833

Overige schulden en overlopende activa

4.597.397

6.227.493

Rekening courant med specialisten

1.106.672

1.697.735

Honorarium specialisten Vivre

23.942

28.811

11.686.782

13.723.217

12. Financiële instrumenten
Algemeen
Het ZGV maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de instelling blootstellen
aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. ZGV handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken.
Bij het niet nakomen door een tegenpartij van aan ZGV verschuldigde betalingen blijven eventuele daaruit voortvloeiende verliezen
beperkt tot de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve hoofdsommen van de financiële
instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet
van het bedrag van de krediet- of marktrisico’s.
Kredietrisico
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 95% geconcentreerd bij vier grote verzekeraars. Het maximale
bedrag aan kredietrisico bedraagt € 32,3 miljoen.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. De leningen worden aangehouden tot het einde van de looptijd. De instelling heeft derhalve als beleid om geen afgeleide financiële instrumenten te gebruiken om (tussentijdse) rentefluctuaties te beheersen.
Reële waarde
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de boekwaarde ervan.
In 2012 en 2013 zijn onderstaande financiële producten afgesloten:
Bank

Financieel product

Ingangsdatum

Hoofdsom

Looptijd

Rentepercentage

Reële waarde

in jaren

totaal

per 31-12-2014

ABN AMRO

Swap

01-04-2012

€ 11.000.000,-

9,75

3,10%

€ - 492.686

ABN AMRO

Swap

29-12-2012

€ 27.247.000,-

15

3,25%

€ - 2.652.909

Rabobank

Swap

31-12-2012

€ 5.000.000,-

10

2,99%

€ - 192.726

Rabobank

Swap

31-12-2012

€ 10.000.000,-

20

3,54%

€ - 972.702

Rabobank

Swap

31-12-2013

€ 6.000.000,-

10

3,43%

€ - 351.507

Rabobank

Swap

31-12-2013

€ 10.000.000,-

20

3,88%

€ - 1.216.550

Voor deze financiële producten is geen premie betaald. De producten zijn uitsluitend aangeschaft om een variabele rente om te
zetten naar een vaste rente, waardoor het marktrenterisico wordt afgedekt. De producten sluiten perfect aan op de onderliggende
roll-over leningen en creëren daarmee een perfecte hedge. De opslag voor liquiditeit wordt vastgesteld op de ingangsdatum van
de lening. In de getoonde rentepercentages, indien nog niet definitief, is de opslag opgenomen zoals die gold op het moment van
afsluiten van het financiële product.
De financiële producten sluiten aan bij de eisen die het Waarborgfonds voor de Zorgsector stelt aan het gebruik van financiële  
producten. De producten zijn niet eenzijdig door de banken op te zeggen. Tevens zijn er geen bijstortverplichtingen voor Ziekenhuis  
Gelderse Vallei indien de marktwaarde van de financiële producten zich negatief ontwikkeld.
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13. Verstrekte zekerheden
ABN AMRO Bank N.V. heeft ultimo 2012 het navolgende kredietarrangement ter beschikking gesteld:
- Een rekening courant faciliteit ten behoeve van de exploitatie van € 15 miljoen;
- Een viertal langlopende leningen met een totale faciliteit van € 92,2 miljoen.
Het exploitatiekrediet is per balansdatum ingeperkt met een huurgarantie van € 40.000 aan Huizerhof Passage B.V. (spreekuurcentrum Veenendaal)
Rabobank Vallei en Rijn U.A. heeft ultimo 2012 het navolgende kredietarrangement ter beschikking gesteld:
- Een rekeningcourantkrediet ten behoeve van de exploitatie van € 15 miljoen;
- Een viertal roll-over leningen van totaal € 31 miljoen.
Zekerheden zijn gesteld in de vorm van:
- Stelselwijzigingsclausule, No further indebtness clausule en Equal covenants clausule
- Cross default, MACC, Management Clausule, negative pledge clausule en pari passu clausule
- Verpanding van vorderingen op derden
- Verpanding van voorraden
- Verpanding van inventaris
- Een bankhypotheek ad € 175 miljoen
- Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei voldoet aan de vereiste bankratio’s die zijn opgesteld door de kredietgevers
14. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
14.1 Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te
vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit ambtshalve een mbiomzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van de
realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS
de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.
MBI 2012
Met betrekking tot de overschrijding van net mbi- omzetplafond ( vastgesteld op € 70 mln) is tussen partijen afgesproken dat dit
bedrag niet zal worden teruggevorderd via een MBI heffing , maar middels een verlaging van het macrokader 2016 . Dit bedrag zal dus
via de zorginkoop 2016 moeten worden opgebracht. Voor ons ziekenhuis komt dit neer op ca € 0,7 mln
MBI 2013/2014
Uit de berekeningen van het ministerie van VWS blijkt een overschrijding van EUR 242 miljoen voor 2013 en voor 2014 is de overschrijding nog niet bekend. De minister neemt uiterlijk 1 mei 2016 een besluit of de handhaving van het MBI-omzetplafond 2013 wordt
ingezet of dat er alternatieven zijn om de overschrijding 2013 te redresseren. Bij opmaak van de jaarrekening is daarom niet betrouwbaar te schatten wat het effect gaat zijn van het macrobeheersinstrument voor 2013 en 2014 in latere jaren.Als gevolg daarvan is deze
verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2013.
14.2 Niet in de balans opgenomen verplichten
Ter zake van de huurovereenkomsten is de stichting een drietal langlopende contracten aangegaan. Het betreft:
- Galvanistraat
- jaarhuur € 358.921
- looptijd contract tot 2018
- Spreekuurcentrum Veenendaal

- jaarhuur € 210.000
- looptijd contract tot 2022

- Pascalstraat

- jaarhuur € 53.481
- looptijd contract tot 2019

14.3 Erfpacht
Ter zake erfpacht aan de de Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten, te Barneveld, dient jaarlijks € 14.587 (prijspeil 2014)
te worden afgedragen. De erfpacht wordt jaarlijks geïndexeerd volgens het consumentenprijsindexcijfer. Op de in erfpacht uitgegeven grond heeft de Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei een poliklinisch spreekuurcentrum gevestigd.
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10.1.6

Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa

10.1.6.1 WTZivergunningplichtige
vaste activa

Grond

Terrein-

Gebouwen

voorzieningen

Vaste

Ver-

inrichting

bouwingen

Installaties

Totaal
vergunning

€

€

€

€

€

€

€

- aanschafwaarde

6.094.997

4.588.795

66.304.250

5.452.567

541.569

47.599.829

130.582.007

- cumulatieve herwaarderingen

4.527.213

0

0

0

0

0

4.527.213

0

2.522.901

14.654.554

3.615.725

460.339

27.367.485

48.621.004

10.622.210

2.065.894

51.649.696

1.836.842

81.230

20.232.344

86.488.216

0

0

1.825.066

1.825.066

229.440

1.326.085

2.471.240

4.326.472

Stand per 1 januari 2014

- cumulatieve afschrijvingen
  Boekwaarde per 1 januari 2014
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen

0

- afschrijvingen

272.628

27.079

- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde

0

  .cumulatieve herwaarderingen

0

  .cumulatieve afschrijvingen

0

- desinvesteringen
  aanschafwaarde

1.567.428

1.567.428

1.116.792

1.116.792

  cumulatieve herwaarderingen

0

  cumulatieve afschrijvingen
  per saldo

0

450.636

0

0

0

0

450.636

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

-680.076

-1.326.085

-272.628

-27.079

-646.174

-2.952.042

- aanschafwaarde

6.094.997

3.021.367

66.304.250

5.452.567

541.569

49.424.895

130.839.645

- cumulatieve herwaarderingen

4.527.213

0

0

0

0

0

4.527.213

0

1.635.549

15.980.639

3.888.353

487.418

29.838.725

51.830.684

10.622.210

1.385.818

50.323.611

1.564.214

54.151

19.586.170

83.536.174

0,0%

5,0%

2,0%

5,0%

5,0%

5,0%

Stand per 31 december 2014

- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2014
Afschrijvingspercentage
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10.1.6

Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa

10.1.6.2 WTZimeldingsplichtige
vaste activa

Trekkings

Onderhanden

rechten

Projecten

€

€

13.871.721
0

Subtotaal

Instand-

Onderhanden

houding

Projecten

Subtotaal

Totaal meldings-

€

€

€

€

€

586.829

14.458.550

16.457.045

941.474

17.398.519

31.857.069

0

0

0

0

0

0

2.334.842

0

2.334.842

7.626.031

0

7.626.031

9.960.873

11.536.879

586.829

12.123.708

8.831.014

941.474

9.772.488             21.896.196

2.183.461

2.183.461

2.762.157

364.231

3.126.388

5.309.849

1.049.869

1.049.869

1.865.370

1.865.370

2.915.239

  .aanschafwaarde

0

364.928

364.928

364.928

  .cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

  .cumulatieve afschrijvingen

0

364.928

364.928

364.928

plichtige activa

Stand per 1 januari 2014
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2014
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

0

- terugname geheel afgeschreven activa

- desinvesteringen
  aanschafwaarde

941.474

1.528.303

  cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

  cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

  per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

586.829

586.829

941.474

0

586.829

586.829

0

941.474

941.474

1.528.303

1.133.592

-586.829

546.763

896.787

-577.243

319.544

866.307

16.055.182

0

16.055.182

18.854.274

364.231

19.218.505

35.273.687

0

0

0

0

0

0

0

3.384.711

0

3.384.711

9.126.473

0

9.126.473

12.511.184

0

12.670.471

9.727.801

364.231

10.092.032

22.762.503

10,0%

0,0%

Stand per 31 december 2014
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

Boekwaarde per 31 december 2014 12.670.471
Afschrijvingspercentage

5,0%

0,0%
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10.1.6

Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa

10.1.6.3 WMG-		
Inventaris
Automatisering
gefinancierde 				
vaste activa 		
€
€

Projecten in

Totaal

uitvoeing

WMG

€

€

52.779.380

Stand per 1 januari 2014
- aanschafwaarde

41.839.257

10.086.507

853.616

0

0

0

0

- cumulatieve afschrijvingen

17.514.937

7.724.179

0

25.239.116

Boekwaarde per 1 januari 2014

24.324.320

2.362.328

853.616

27.540.264

5.157.768

1.260.467

792.040

7.210.275

4.511.198

2.051.472

6.562.670

1.866.502

5.533.195

7.399.697

1.568.635

5.533.195

7.101.830

- cumulatieve herwaarderingen

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

0

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

0

- desinvesteringen
  aanschafwaarde

853.616

853.616

  cumulatieve herwaarderingen

0

  cumulatieve afschrijvingen

0

  per saldo

0

0

853.616

853.616

348.703

-791.005

-61.576

-503.878

45.130.523

5.813.779

792.040

51.736.342

0

0

0

0

- cumulatieve afschrijvingen

20.457.500

4.242.456

0

24.699.956

Boekwaarde per 31 december 2014

24.673.023

1.571.323

792.040

27.036.386

10,0%

33,3%

0,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2014
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen

Afschrijvingspercentage
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10.1.6
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10.1.6.4 Niet WMG-		
gefinancierde vaste activa		

Onroerende

Vervoer-

Projecten in

Totaal

goederen

middelen

uitvoering

WMG

€

€

€

€

20.365.916

75.640

0

20.441.556

0

0

0

0

6.981.892

33.680

0

7.015.572

13.384.024

41.960

0

13.425.984

23.169

43.276

66.445

736.611

15.870

752.481

34.363

34.363

14.318

14.318

Stand per 1 januari 2014
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2014
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde
  .cumulatieve herwaarderingen

0

  .cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
  aanschafwaarde

0

  cumulatieve herwaarderingen
  cumulatieve afschrijvingen
  per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0
0
0

0

0

0

0

-713.442

7.361

0

-706.081

20.389.085

84.553

0

20.473.638

0

0

0

0

7.718.503

35.232

0

7.753.735

12.670.582

49.321

0

12.719.903

div.

20,0%

0,0%

Stand per 31 december 2014
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2014
Afschrijvingspercentage
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1991

B.N.G.

3,25%

2,98%

4,25%

3,96%

3,88%

3,43%

3,10%

168.625.483

453.780

7.900.000

6.806.703

10.000.000

6.000.000

5.000.000

10.000.000

11.000.000

37.155.000

37.155.000

37.155.000

bedrag

oorspronkelijk

122.207.350

158.823

7.373.334

4.285.703

9.500.000

5.400.000

4.000.000

9.000.000

8.179.490

24.770.000

24.770.000

24.770.000

31-12-2014

saldo per

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

totaal

aflossing

30

30

30

20

10

10

20

10

30

30

30

looptijd

7

27

16

19

9

8

18

7

20

20

20

looptijd

resterende

2004

2004

ABN-AMRO

ABN-AMRO

De expiratiedatum is :
4,11%

2,85%
29-12-2016

29-12-2019

1) Met betrekking tot deze ABN-AMRO leningen is algehele aflossing toegestaan op de expiratiedatum van de rentefixatieperiode.

3  hypotheek

2  pos/neg hypotheekclausule

1  rijksgarantie

De gestelde zekerheden zijn als volgt:

totaal

2012

Gem. Ede

2013

2013

2012

Rabobank

Rabobank

2001

2012

Rabobank

Gem. Ede

2,99%

2012

Rabobank

3,54%

2004

ABN-AMRO

ABN-AMRO

2,85%

4,11%

2004

2004

ABN-AMRO 1)

%  

rente

ABN-AMRO 1)

jaar

leningen

onderhandse  

Geconsolideerd overzicht langlopende schulden ultimo 2014

7.481.826

22.689

263.333

252.100

500.000

600.000

500.000

500.000

1.128.204

1.238.500

1.238.500

1.238.500

in 2014

aflossing

7.481.826

22.689

263.333

252.100

500.000

600.000

500.000

500.000

1.128.204

1.238.500

1.238.500

1.238.500

in 2015

verplichting

aflossings-

10.1.7 Geconsolideerd overzicht langlopende schulden ultimo 2014
looptijd

37.409.130

113.445

1.316.665

1.260.500

2.500.000

3.000.000

2.500.000

2.500.000

5.641.020

6.192.500

6.192.500

6.192.500

1 t/m 5 jaar

84.798.220

45.378

6.056.669

3.025.203

7.000.000

2.400.000

1.500.000

6.500.000

2.538.470

18.577.500

18.577.500

18.577.500

> 5 jaar

looptijd

10.1.8

Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening

15. Omzet  
DBC-zorgproducten
Omzet DBC-zorgproducten
Onderhandenwerk (mutatie)
Totaal

2014

2014

€

€

176.768.394

173.372.049

-1.155.991

721.029

175.612.403

174.093.078

Toelichting bij punt 17:
Met de 6 inkoopcombinaties zijn voor 2014 schadelastafspraken gemaakt. De definitie schadelastjaar is niet gelijk aan omzetjaar.
Voor de bepaling van de omzet 2014 is zowel gekeken naar de gerealiseerde schadelast 2013 als de geprognosticeerde schadelast
2014. Van deze schadelastjaren is bekeken hoe de schadelastafspraak zich verhoudt tot de schadelastafspraak. De diverse veldpartijen (VWS, NZa, NFU, NVZ, ZN en Coziek) hebben gezamenlijk een Handreiking omzetverantwoording 2014 opgesteld met nadere
richtlijnen voor het bepalen van de opbrengsten en de nuanceringen. ZGV heeft zich gehouden aan deze richtlijnen. De toerekening
van schadelast naar de boekjaren 2014 en 2015 heeft plaatsgevonden op basis van de opbrengstenmethode (verhouding van de
in boekjaar 2014 gerealiseerde schadelast ten opzichte van de totale geprognosticeerde schadelast 2014). Met deze methodiek
worden de afspraken op schadelastjaar toegerekend naar de boekjaren op basis van de gerealiseerde productie. ZGV heeft bij het
opstellen van de schadelastprognose 2014 gebruikt gemaakt van fractietabellen in een intern ontwikkeld prognosemodel. De uitkomsten zijn tot en met februari 2015 op afloop geanalyseerd.
Voordat de correctie in verband met het overschrijden van de schadelastafspraak wordt bepaald wordt eveneens beoordeeld welke
invloed de controles (materiele controle / self-assessment) hebben op de omzet 2014. Deze nuanceringen zijn verwerkt in de omzet
voordat de overschrijding van de schadelastafspraak is bepaald.

16. Opbrengsten uit 			
hoofde van te verrekenen 			
transitiebedrag medisch
Te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg
specialistische zorg
Totaal  

2014

2013

€

€

0

-191.007

0

-191.007

Voor een nadere toelichting op de opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg zie punt
5 onder de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.
17. Toelichting nietgebudgetteerde zorgprestaties (exclusief
DBC-zorgproducten)

Zorgprestaties tussen instellingen

2014

2013

€

€

2.284.599

2.401.120

Zorgprestaties derde compartiment

120.247

119.927

Overige niet gebudgetteerde zorgprestaties

630.937

594.157

3.035.783

3.115.204

Totaal
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18. Subsidies

2014

2013

€

€

Opleidingsfonds AIOS

4.731.537

5.037.532

Opleidingsfonds ziekenhuisopleidingen

1.091.488

1.263.017

Overige subsidies
Totaal

19. Overige bedrijfsopbrengsten
Overige dienstverlening
Exploitatie niet aan prod. proces dienstbaar

572.523

267.604

6.395.548

6.568.153

2014

2013

€

€

10.619.716

7.190.267

2.884

2.773

161.914

164.011

10.784.515

7.357.051

2014

2013

€

€

Lonen en salarissen

80.847.866

79.386.883

Sociale lasten

16.858.284

15.148.768

Vrije markt
Totaal

20. Personeelskosten

Pensioenpremies

7.519.137

7.256.424

Overige personeelskosten

3.105.522

2.971.787

108.330.810

104.763.863

2014

2013

€

€

79.455.668

78.293.877

Totaal personeelskosten

20.1 Lonen en salarissen 		

Lonen en salarissen
Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten

20.2 Overige personeels-		
kosten 		
Werving en selectie
Bedrijfskleding
Reiskostenvergoeding
Cursus en opleidingskosten

1.392.198

1.093.006

80.847.866

79.386.883

2014

2013

€

€

77.828

57.758

211.854

214.786

937.170

946.111

1.385.026

1.213.304

Gezondheidz overige personele kosten

167.253

174.177

Overige personeelskosten

326.390

365.650

3.105.522

2.971.787

Totaal personeelskosten
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21. Afschrijvingen op
materiële vaste activa

2014

2013

€

€

WTZi-vergunningsplichtige vaste activa

4.326.472

4.324.631

WTZi-meldingsplichtige vaste activa

2.915.239

2.566.339

WMG-gefinancierde vaste activa

6.562.670

8.154.134

Niet WMG-gefinancierde vaste activa

752.481

766.160

14.556.862

15.811.264

Overige afschrijvingsgerelateerde posten:
Desinvesteringen
Totaal afschrijvingen

22. Overige bedrijfskosten

Huur en leasing
Patiëntgebonden kosten
Voeding en hotelmatige kosten

450.636

714.307

15.007.498

16.525.571

2014

2013

€

€

1.090.131

1.102.076

40.583.673

37.321.954

5.336.378

5.470.194

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud

1.819.410

1.772.038

- Energiekosten gas

985.304

993.265

- Energiekosten stroom

471.665

525.601

- Energie transport en overig

319.055

396.084

Subtotaal
Algemene Beheerskosten
Dotaties en vrijval voorzieningen
Totaal overige bedrijfskosten

23. Financiële lasten

3.595.434

3.686.988

13.038.892

13.604.007

-33.380

165.062

63.611.128

61.350.280

2014

2013

€

€

Rentelasten

4.702.615

4.605.068

Totaal financiële baten en lasten

4.702.615

4.605.068

2014

2013

€

€

24. Resultaat aandeel
derden
Clean Care Support B.V.

43.538

3.491

43.538

3.491
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25. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
Welk bestuursmodel is van toepassing op uw organisatie?
Wat is de samenstelling van het bestuur of de directie?

Eindverantwoordelijke Raad van Bestuur met Raad van Toezicht
Tweehoofdig met voorzitter

De bezoldiging van de bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt:
Naam

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?

Mw. N.W. Zeller - van der Werf

Dhr. D. van Starkenburg

2014

2013

2014

2013

1-1-2002

1-1-2002

1-4-2008

1-4-2008

ja

ja

ja

ja

nee

nee

ja

ja

0

0

12

12

2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur?
3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?
4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest?
5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar?
6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?
7 Welke salarisregeling is toegepast?
8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)
9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering,

1

1

2

2

NVZD

NVZD

NVZD

NVZD

100%

100%

100%

100%

€ 188.385

€ 185.148

€ 195.092

€ 195.577

salaris en andere vaste toelagen
a. Waarvan: verkoop verlofuren
b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren
10 Bruto-onkostenvergoeding
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 9.384

€ 8.777

€ 9.384

€ 8.777

€ 21.577

€ 21.586

€ 22.359

€ 22.368

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

0

0

0

€ 219.346

€ 215.510

€ 226.835

€ 226.722  

€ 42.184

€ 42.184

€ 40.729

€ 36.800

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

13 Ontslagvergoeding
14 Bonussen
15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b)
16 Cataloguswaarde auto van de zaak
17 Eigen bijdrage auto van de zaak

0

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht van de zorginstelling over het jaar 2014 is als volgt:
Naam

Dhr. Ir. Ing.  
H. De Boon

Dhr. Dr. Ir. R.J.A.

Dhr. drs. J.M.

J.G.A.J. Hautvast van der Bruggen

Dhr. Prof. Dr.

Bleichrodt

1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie van
26-09-03

05-03-08

26-09-03

01-01-13

2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest?

toezichthouder werkzaam binnen de organisatie?

ja

nee

nee

nee

3 Nevenfunctie(s)

ja

ja

ja

ja

13.500

11.250

8.250

9.000

4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting,

0

0

0

0

6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen

auto (mede) voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

0

0

0

0

7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies

0

0

0

0

8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage
pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
9 Winstdelingen en bonusbetalingen
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
11 Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.500

11.250

8.250

9.000
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Naam

  

				

Mw. Dr. L.C.J.M.

Mr.Dr.

Dhr. drs.

Lemaire

E.M. Ott

Bosveld

01-01-13

05-03-08

01-12-14

nee

nee

nee

ja

ja

ja

9.000

9.000

750

1 Vanaf welke datum was de toezichthouder voor het eerst in de huidige functie
van toezichthouder werkzaam binnen de organisatie?
2 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van de Raad van Toezicht geweest?
3 Nevenfunctie(s)
4 Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
5 Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura (o.a. huisvesting, auto (mede)
0

0

0

6 Vaste en variabele onkostenvergoedingen

voor privégebruik, laagrentende leningen, etc.)?

0

0

0

7 Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies

0

0

0

8 Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. werkgeversbijdrage
pensioen, VUT, FPU, sabbatical, aanvulling sociale uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, etc.)
9 Winstdelingen en bonusbetalingen
10 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9.000

9.000

750

26. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
A. De bezoldiging van de topfunctionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:
Functienaam

Voorzitter Raad

Lid Raad

van Bestuur

van Bestuur

Bestuurteam

Medisch lid Voorzitter Raad

01-03-08

01-01-02

01-07-13

26-09-03

100%

100%

60%

n.v.t.

201.051

199.236

134.440

13.500

0

0

0

201.051

199.236

134.440

0

0

0

0

n.v.t.

n.v.t.

0

0

22.359

21.577

0

0

0

0

0

0

223.410

220.813

134.440

13.500

van Toezicht

			
2 In dienst vanaf (datum)
3 In dienst tot (datum)
4 Deeltijdfactor (percentage)
5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
6 Winstdelingen en bonusbetalingen
7 Totaal beloning (5 en 6)
8 Werkgeversbijdrage sociale lasten
9 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
10 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)
11 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11)

13.500

							
12 Beloning 2013

Functienaam

2 In dienst vanaf (datum)

225.621

5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

67.220

Lid Raad

Lid Raad

Lid Raad

Lid Raad

van Toezicht

van Toezicht

van Toezicht

05-03-08

26-09-03

01-01-13

01-01-13

01-12-14

31-12-14

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

11.250

8.250

9.000

9.000

11.250

8.250

9.000

9.000

6 Winstdelingen en bonusbetalingen
7 Totaal beloning (5 en 6)

13.500

van Toezicht

3 In dienst tot (datum)
4 Deeltijdfactor (percentage)

217.597

0

8 Werkgeversbijdrage sociale lasten

0

0

0

0

9 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

0

0

0

0

10 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)

0

0

0

0

11 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

0

0

0

0

		

11.250

8.250

9.000

9.000

12 Beloning 2013

11.250

9.000

9.000

9.000
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Functienaam

2 In dienst vanaf (datum)

Lid Raad

Lid Raad

van Toezicht

van Toezicht

05-03-08

01-12-14

n.v.t.

n.v.t.

9.000

750

3 In dienst tot (datum)
4 Deeltijdfactor (percentage)
5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
6 Winstdelingen en bonusbetalingen
7 Totaal beloning (5 en 6)

0

0

9.000

750

8 Werkgeversbijdrage sociale lasten

0

0

9 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

0

0

10 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)

0

0

11 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

0

0

9.000

750

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11)
12 Beloning 2013

9.000

B. De bezoldiging van de overige functionarissen die over 2014 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:			
						
Functienaam
2 In dienst vanaf (datum)

Intensivist

Intensivis

Intensivist

Intensivist

01-02-05

01-12-04

01-05-08

01-02-09

3 In dienst tot (datum)
4 Deeltijdfactor (percentage)
5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
6 Winstdelingen en bonusbetalingen
7 Totaal beloning (5 en 6)

100%

100%

100%

100%

294.876

238.735

198.420

198.378

0

0

0

1294.876

238.735

198.420

198.378

0

22.269

23.852

22.817

22.817

0

0

213.293

227.955

221.237

221.195

210.855

225.003

215.421

215.395

Kinderarts

Geriater

Apotheker

Longarts

01-05-04

01-09-06

01-01-12

01-01-06

8 Werkgeversbijdrage sociale lasten
9 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
10 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)
11 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11)
12 Beloning 2013
Functienaam
2 In dienst vanaf (datum)
3 In dienst tot (datum)4
4 Deeltijdfactor (percentage)
5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)
6 Winstdelingen en bonusbetalingen
7 Totaal beloning (5 en 6)

100%

100%

100%

80%

204.104

191.023

190.265

162.659

0

0

0

0

204.104

191.023

190.265

162.659

8 Werkgeversbijdrage sociale lasten

0

0

0

0

9 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

0

0

0

0

23.852

22.269

21.876

19.060

0

0

0

0

227.955

213.293

212.141

181.718

225.003

210.855

196.115

179.648

10 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)
11 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11)
12 Beloning 2013
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Functienaam
2 In dienst vanaf (datum)

Apotheker

Longarts

Longarts

Intensivist

01-01-12

01-01-06

01-04-12

01-02-09

3 In dienst tot (datum)
4 Deeltijdfactor (percentage)
5 Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

100%

80%

50%

80%

190.265

162.659

105.133

159.556

6 Winstdelingen en bonusbetalingen
7 Totaal beloning (5 en 6)

0

0

0

0

190.265

162.659

105.133

159.556

10.159

18.246

8 Werkgeversbijdrage sociale lasten

0

0

9 Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)

0

0

21.876

19.060

10 Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €)
11 Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)
Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11)

0

0			

212.141

181.718

115.292

177.802

196.115

179.648

113.961

172.490

		
12 Beloning 2013

Toelichting:
De Raad van Bestuur overschrijdt de WNT norm (klasse H € 203.728), omdat zij beloond worden volgens eerder gemaakte salarisafspraken die vallen onder het overgangsrecht van de WNT. Dit geldt ook voor één lid van de Raad van Toezicht (grensbedrag 5%
van normklasse H € 10.816), aangezien ook hier sprake is van eerder gemaakte afspraken, valt dit onder het overgangsrecht.
De overige functionarissen die de WNT overschrijden, worden beloond volgens eerder gemaakte marktconforme salarisafspraken.
Ten aanzien van interim-functionarissen die geen topfunctie vervullen heeft Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei gebruik gemaakt
van de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregels toepassing WNT biedt inzake de volledige openbaarmaking van de interim niet topfunctionarissen. Op basis van de Beleidsregels toepassing WNT (inclusief de wijziging van paragraaf 6 volgens besluit
van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 12 maart 2014, nr 2014-0000142706 kán en hoeft Stichting
Ziekenhuis Gelderse Vallei niet volledig te voldoen aan de verplichtinig voor openbaarmaking van deze interim niet topfunctionarissen, zoals voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet).

27. Honoraria accountant

2014

2013

€

€

De honoraria van de accountant over 2014 zijn als volgt:(x € 1.000)
1 Controle van de jaarrekening

99

115

2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)

46

44

3 Fiscale advisering

40

45

185

204

Totaal honoraria accountant

28. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op nietzakelijke grondslag.
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10.2

Enkelvoudige jaarrekening

10.2.1

Enkelvoudige balans per 31 december 2014
(na resultaatbestemming)

Activa

Ref.

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

138.923.929

Vaste activa
Materiële vaste activa

29

136.059.506

Financiële vaste activa

30

297.842

363.998

136.357.347

139.287.927

Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden

31

3.343.845

3.380.786

Vorderingen

32

42.871.083

39.357.150

Vorderingen uit hoofde van bekostiging

33

3.181.926

2.534.100

Liquide middelen

34

16.345.829

22.165.942

Totaal vlottende activa
Totaal activa

Passiva

Ref.

Eigen vermogen

65.742.684

67.437.979

202.100.031

206.725.906

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

35

Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd gebonden vermogen
Totaal eigen vermogen

727.172

727.172

43.890.841

39.371.360

1.304.922

1.350.236

45.922.935

41.448.769

Overige voorzieningen

36

12.283.556

9.088.680

Langlopende schulden

37

103.581.917

110.548.312

Kortlopende schulden

38

33.892.974

37.504.505

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s/DBC-zorgproducten

39

6.418.648

Kortlopende schulden

Totaal passiva

202.100.031

8.135.640  
206.725.906
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10.2.2 Enkelvoudige resultatenrekening over 2014
Ref.

2014

2013

€

€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Omzet DBC-zorgproducten

40

175.612.403

174.093.078

Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag

41

0

-191.007

42

2.404.846

2.521.047

Subsidies

43

6.395.548

6.568.153

Overige bedrijfsopbrengsten

44

9.272.718

5.883.220

193.685.514

188.874.492

medisch specialistische zorg
Niet gebudgetteerde zorg

Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

45

106.305.586

102.736.472

Afschrijvingen op materiële vaste activa

46

14.553.057

16.075.060

Overige bedrijfskosten

47

64.090.132

62.087.304

184.948.775

180.898.836

Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële lasten
RESULTAAT BOEKJAAR
RESULTAATBESTEMMING

8.736.739

7.975.655

-4.262.573

-4.118.810

4.474.166

3.856.846

2014

2013

€

€

4.519.481

3.860.480

Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Niet-collectief gefinancierd gebonden vermogen

-45.315

-3.634

4.474.166

3.856.846
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10.2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
10.2.3.1 Waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening
Voor de grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de
waarderingsgrondslagen bij de geconsolideerde jaarrekening.

10.2.4 Toelichting op de enkelvoudige balans
per 31 december 2014
ACTIVA
29. Materiële vaste
activa

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

Terreinen en gronden

12.008.030

12.688.106

Bedrijfsgebouwen

50.323.611

51.649.696

54.151

81.230

Installaties en vaste inrichting

21.150.374

22.069.180

Inventarissen

24.659.148

24.302.342

Instandhoudingsinvesteringen

22.398.275

20.367.895

1.571.324

2.362.329

Verbouwingen

Automatiseringsapparatuur
Auto’s
Overige materiële vaste activa

49.321

41.960

2.689.000

2.979.271

Projecten in uitvoering

1.156.271

2.381.920

Materiële vaste activa

136.059.506

138.923.929

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

31-dec-2014

31-dec-2013

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: terugname geheel afgeschreven activa

€

€

138.923.929

131.728.422

12.006.546

23.270.566

0

0

-14.102.418

-15.360.752

-317.913

Af: desinvesteringen
Boekwaarde per 31 december

-450.637

-714.307

136.059.506

138.923.929

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

245.842

291.498

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

30. Financiële vaste
activa
Deelnemingen
Lening St ZG Vivre
Totaal financiële vaste activa

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

52.000

72.500

297.842

363.998

Kapitaalbelang in %

Resultaat
€

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

51,00

45.315

0,80

0

25,00

0
45.315
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30.1 Deelnemingen in
groepsmaatschappijen

31-dec-2014

Clean Care Support BV
Onderlinge Waarborgmaatschappij  voor Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk B.A.,

31-dec-2013
€

€

94.563

139.878

145.279

145.620

Utrecht
Instellingsapotheek Gelderse Vallei B.V., Ede

30.2 Vorderingen op
groepsmaatschappijen

6.000

6.000

245.842

291.498

31-dec-2014

31-dec-2013
€

Lening St ZG Vivre

31. Voorraden

€

52.000

72.500

52.000

72.500

31-dec-2014

31-dec-2013
€

€

Voorraad Apotheek

1.356.433

1.342.592

Voorraad OK

1.024.858

1.063.191

44.876

195.727

Voorraad techniek

419.984

403.741

Voorraad centraal magazijn

673.686

553.471

3.519.837

3.558.722

Voorraad laboratorium

Voorziening incourantheid 5%

32. Vorderingen

-175.992

-177.936

3.343.845

3.380.786

31-dec-2014

Debiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen

31-dec-2013
€

€

32.329.552

52.680.115

620.132

735.709

0

5.009.457

Overige vorderingen
Overlopende activa

2.006.579

890.947

Nog te factureren omzet DBC’s/DBC-zorgproducten

7.958.893

2.982.780

-44.073

-22.941.856

42.871.083

39.357.150

Af: ontvangen voorschotten

32.1 Vorderingen op
groepsmaatschappijen

31-dec-2014

31-dec-2013
€

Rekening-courant ZGV Parkeren CV
Rekening-courant ST GV Vivre
Rekening-courant SOD

€

6.921

180.667

580.368

524.409

32.843

30.633

620.132

735.709
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33. Vorderingen uit
hoofde van
bekostiging
    

1. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

2.231.356

1.583.530

2. Vorderingen uit hoofde van transitieregeling

950.570

950.570

Totaal vorderingen uit hoofde van bekostiging

3.181.926

2.534.100

Specificatie vorderingen uit hoofde van financieringstekort

t/m 2011
€

Stand per 1 januari 2014

1.583.530

Mutaties in boekjaar
Correcties vanuit materiële controles voor 2012

647.826

Stand per 31 december 2014

2.231.356

Stadium van vaststelling (per erkenning)

a

a = interne berekening
b = overeenstemming met verzekeraars
c = definitieve vaststelling NZa
Voor de toelichting wordt verwezen naar punt 5 in de toelichting op de geconsolideerde balans.
Specificatie vorderingen uit hoofde van transitieregeling

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

950.570

950.570

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van transitieregeling
Het transitiebedrag is toegewezen aan:
2012

95%

€ 547.298

2013

70%

€ 403.273

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

34. Liquide
middelen
Kassen
Bankrekeningen

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€
8.910

7.687

16.336.919

22.158.255

16.345.829

22.165.942

Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen direct opvraagbare tegoeden in rekening courant zonder rentevergoeding en deposito’s
met rentevergoeding.

35. Eigen vermogen

Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd gebonden vermogen

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

727.172

727.172

43.890.841

39.371.360

1.304.922

1.350.236

45.922.935

41.448.769
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35.1 Kapitaal

Kapitaal

35.2 Collectief
gefinancierd gebonden
vermogen

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-jan-14

bestemming

mutaties

31-dec-2014

€

€

€

€

727.172

0

0

727.172

727.172

0

0

727.172

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-jan-14

bestemming

mutaties

31-dec-2014

€

€

€

€

34.844.147

4.519.481

0

39.363.628

4.527.213

0

0

4.527.213

39.371.360

4.519.481

0

43.890.841

Reserve aanvaardbare kosten:
Reserve aanvaardbare kosten
Herwaarderingsreserve
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

35.3 Niet collectief
gefinancierd vrij
vermogen

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-jan-14

bestemming

mutaties

31-dec-2014

€

€

€

€

Algemene reserves:
Algemene reserve

1.350.236

-45.315

0

1.304.922

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

1.350.236

-45.315

0

1.304.922

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

36. Voorzieningen

Saldo per
1-jan-14
€

Saldo per
31-dec-2014

€

€

€

€
6.571.327

Voorziening PLB

5.255.631

2.763.765

1.448.069

0

Claims en geschillen

2.051.925

2.198.730

874.881

0

3.375.774

Voorziening Jubilea

1.159.000

315.132

131.132

0

1.343.000

Personeelsvoorzieningen

445.000

326.000

291.470

0

479.530

Voorziening eigen risico medirisk

177.124

372.442

35.640

0

513.926

9.088.680

5.976.069

2.781.192

0

12.283.556

Totaal voorzieningen

Voor een nadere toelichting verwijzen we naar punt 8 van de geconsolideerde balans. Van de getroffen voorzieningen ultimo boekjaar kan worden gemeld dat circa €
2,5 miljoen als kortlopende verplichting is aan te merken.

37. Langlopende
schulden

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

Schulden aan kredietinstellingen

103.581.917

110.548.312

Totaal langlopende schulden

103.581.917

110.548.312

Schulden aan kredietinstellingen

Saldo per

Aflossings-

Resterende

Resterende

31-dec-2014

verplichting

looptijd >1 jaar

looptijd >5 jaar

€

€

€

€

103.581.917

6.966.393

96.615.524

61.783.559

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

31-dec-2013

€

€

Aflossingsverplichting langlopende leningen

6.966.393

6.966.393

Crediteuren

8.903.150

10.522.911

Schulden aan groepsmaatschappijen

612.668

931.092

6.660.845

6.206.837

Overige schulden en overlopende passiva

10.749.918

12.877.273

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

33.892.974

37.504.505

31-dec-2014

31-dec-2013

Belastingen en premies soc verz

38.1 Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan kredietinstellingen

38.2 Schulden aan groepsmaatschappijen

€

€

6.966.393

6.966.393

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

517.438

830.653

Rekening-courant SOD Holding

89.229

94.439

Rekening-courant Inst Apo GV

6.000

6.000

612.668

931.092

31-dec-2014

31-dec-2013

Rekening-courant ZGV Parkeren BV

38.3 Belastingen premies en sociale verzekeringen
Loonheffing

€

€

5.191.655

4.826.726

Omzetbelasting

27.731

-123.858

Pensioenpremie

1.441.459

1.503.969

6.660.845

6.206.837

31-dec-2014

31-dec-2013

38.4 Overige schulden en overlopende passiva

39. Onderhanden
projecten uit
hoofde van
DBC-zorgproducten

31-dec-2014

€

€

Vakantiegeld en dagen

4.424.058

4.345.940

Diverse personeelskosten

1.121.260

992.404

Rekening courant med specialisten

1.106.672

1.697.735

Overige schulden en overlopende activa

4.097.927

5.841.194

10.749.918

12.877.273

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

Onderhanden projecten DBC’s

-20.857.793

-22.013.784

Af: Ontvangen voorschotten zorgverzekeraars

19.461.106

18.754.327

Af: Voorziening onderhanden projecten

7.815.335

11.395.097

Totaal onderhanden projecten

6.418.648

8.135.640

Voor de toelichting wordt verwezen naar punt 10 in de toelichting op de geconsolideerde balans.
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10.2.5 Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa
op grond van art.5a Regeling verslaglegging WTZi 1)
10.2.5.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
Grond

Terrein-

Gebouwen

voorzieningen

Vaste

Ver

inrichting

bouwingen

- Installaties

Totaal
vergunning

€

€

€

€

€

€

€

- aanschafwaarde

6.094.997

4.588.795

66.304.250

5.452.567

541.569

47.599.829

130.582.007

- cumulatieve herwaarderingen

4.527.213

0

0

0

0

0

4.527.213

0

2.522.901

14.654.554

3.615.725

460.339

27.367.485

48.621.004

10.622.210

2.065.894

51.649.696

1.836.842

81.230

20.232.344

86.488.216

0

0

1.825.066

1.825.066

229.440

1.326.085

2.471.240

4.326.472

Stand per 1 januari 2014

- cumulatieve afschrijvingen
  Boekwaarde per 1 januari 2014
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen

0

- afschrijvingen

272.628

27.079

- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde

0

  .cumulatieve herwaarderingen

0

  .cumulatieve afschrijvingen

0

- desinvesteringen
  aanschafwaarde

1.567.428

1.567.428

  cumulatieve herwaarderingen

0

  cumulatieve afschrijvingen

1.116.792

1.116.792

  per saldo

0

450.636

0

0

0

0

450.636

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

-680.076

-1.326.085

-272.628

-27.079

-646.174

-2.952.042

- aanschafwaarde

6.094.997

3.021.367

66.304.250

5.452.567

541.569

49.424.895

130.839.645

- cumulatieve herwaarderingen

4.527.213

0

0

0

0

0

4.527.213

0

1.635.549

15.980.639

3.888.353

487.418

29.838.725

51.830.684

10.622.210

1.385.818

50.323.611

1.564.214

54.151

19.586.170

83.536.174

0,0%

5,0%

2,0%

5,0%

5,0%

5,0%

Stand per 31 december 2014

- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2014
Afschrijvingspercentage
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10.2.5 Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa
op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 1)
10.2.5.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa
Trekkings

Onderhanden

rechten

Projecten

€

€

13.871.721
0

Subtotaal

Instand-

Onderhanden

houding

Projecten

Subtotaal

totaal

€

€

€

€

€

586.829

14.458.550

16.256.454

941.474

17.197.928

31.656.478

0

0

0

0

0

0

2.334.842

0

2.334.842

7.425.440

0

7.425.440

9.760.282

11.536.879

586.829

12.123.708

8.831.014

941.474

9.772.488

21.896.196

2.183.461

2.183.461

2.762.157

364.231

3.126.388

5.309.849

1.049.869

1.049.869

1.865.370

1.865.370

2.915.239

364.928

364.928

364.928

364.928		364.928

364.928

meldingsplichtige activa

Stand per 1 januari 2014
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2014
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde
  .cumulatieve herwaarderingen

0

  .cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
  aanschafwaarde

586.829

586.829

941.474

941.474

cumulatieve herwaarderingen

0

  cumulatieve afschrijvingen
  per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

1.528.303  

0

0

0

0

586.829

586.829

0

941.474

941.474

1.528.303

1.133.592

-586.829

546.763

896.787

-577.243

319.544

866.307

16.055.182

0

16.055.182

18.653.683

364.231

19.017.914

35.073.096

Stand per 31 december 2014
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2014
Afschrijvingspercentage

0

0

0

0

0

0

0

3.384.711

0

3.384.711

8.925.882

0

8.925.882

12.310.593

12.670.471

0

12.670.471

9.727.801

364.231

10.092.032

22.762.503

5,0%

0,0%

10,0%

0,0%
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10.2.5 Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa
op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 1)
10.2.5.3 WMG-gefinancierde vaste activa
Inventaris

Automatisering

Projecten in

totaal WMG

uitvoering
€

€

€

€

41.739.692

10.086.507

853.616

52.679.815

0

0

0

0

17.437.351

7.724.179

0

25.161.530

24.302.341

2.362.328

853.616

27.518.285

5.157.768

1.260.467

792.040

7.210.275

Stand per 1 januari 2014
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2014
Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

0
4.503.093

2.051.472

6.554.565

1.866.502

5.533.195

7.399.697

1.568.635

5.533.195

7.101.830

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

0

- desinvesteringen
  aanschafwaarde

853.616

  cumulatieve herwaarderingen

0

  cumulatieve afschrijvingen
  per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

853.616
0

0

0

853.616

853.616

356.808

-791.005

-61.576

-495.773

45.030.958

5.813.779

792.040

51.636.777

0

0

0

0

Stand per 31 december 2014
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

20.371.809

4.242.456

0

24.614.265

Boekwaarde per 31 december 2014

24.659.149

1.571.323

792.040

27.022.512

10,0%

33,3%

0,0%

Afschrijvingspercentage
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10.2.5 Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa
op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 1)
10.2.5.4 Niet WMG-gefinancierde vaste activa
Onroerende

Vervoer-

totaal

goederen

middelen

niet -WMG

€

€

€

5.804.534

75.640

5.880.174

0

0

0

- cumulatieve afschrijvingen

2.825.263

33.680

2.858.943

Boekwaarde per 1 januari 2014

2.979.271

41.960

3.021.231

43.276

43.276

Stand per 1 januari 2014
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

0
290.271

15.870

306.141

34.363

34.363

14.318

14.318

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde
  .cumulatieve herwaarderingen

0

  .cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
  aanschafwaarde

0

  cumulatieve herwaarderingen

0

  cumulatieve afschrijvingen
  per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0
0

0

0

-290.271

7.361

-282.910

5.804.534

84.553

5.889.087

0

0

0

Stand per 31 december 2014
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

3.115.534

35.232

3.150.766

Boekwaarde per 31 december 2014

2.689.000

49.321

2.738.321

div.

20,0%

Afschrijvingspercentage
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2004

2004

2012

2012

2012

2013

2013

1991

ABN-AMRO

ABN-AMRO

Rabobank

Rabobank

      Rabobank

      Rabobank

B.N.G.

2,98%

3,88%

3,43%

2,99%

3,54%

3,10%

3,25%

2,85%

153.918.780

453.780

10.000.000

6.000.000

5.000.000

10.000.000

11.000.000

37.155.000

37.155.000

37.155.000

bedrag

oorspronkelijk

110.548.313

158.823

9.500.000

5.400.000

4.000.000

9.000.000

8.179.490

24.770.000

24.770.000

24.770.000

31-12-2014  

saldo per

L

L

L

L

L

L

L

L

L

aflossing

30

20

10

10

20

10

30

30

30

totaal

looptijd

7

19

9

8

18

7

20

20

20

looptijd

resterende

2004

2004

ABN-AMRO

ABN-AMRO

De expiratiedatum is :
4,11%

2,85%
29-12-2016

29-12-2019

1) Met betrekking tot deze ABN-AMRO leningen is algehele aflossing toegestaan op de expiratiedatum van de rentefixatieperiode.

3  hypotheek

2  pos/neg hypotheekclausule

1  rijksgarantie

%  

rente

4,11%

De gestelde zekerheden zijn als volgt:

totaal

2004

ABN-AMRO 1)

jaar

ABN-AMRO 1)

leningen

onderhandse

Geconsolideerd overzicht langlopende schulden ultimo 2014

6.966.393

22.689

500.000

600.000

500.000

500.000

1.128.204

1.238.500

1.238.500

1.238.500

in 2014

aflossing

6.966.393

22.689

500.000

600.000

500.000

500.000

1.128.204

1.238.500

1.238.500

1.238.500

in 2015

verplichting

aflossings-

10.2.6 Enkelvoudig overzicht langlopende schulden ultimo 2014
looptijd

34.831.965

113.445

2.500.000

3.000.000

2.500.000

2.500.000

5.641.020

6.192.500

6.192.500

6.192.500

1 t/m 5 jaar

75.716.348  

45.378

7.000.000

2.400.000

1.500.000

6.500.000

2.538.470

18.577.500

18.577.500

18.577.500

> 5 jaar

looptijd

zeker-

    1*

   2

2

2

   2

   2

  2*

   2*

   2*

heid 1)

10.2.7 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening
over 2014
40. Omzet DBCzorgproducten
Omzet DBC-zorgproducten
Onderhandenwerk (mutatie)
Totaal

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

176.768.394

173.372.049

-1.155.991

721.029

175.612.403

174.093.078

Voor de toelichting op DBC-zorgproducten wordt verwezen naar de toelichting op punt 15 in de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.

41. Opbrengsten uit
hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch
specialistische zorg

42. Toelichting nietgebudgetteerde
zorgprestaties
(exclusief DBCzorgproducten)

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

Te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg

0

-191.007

Totaal

0

-191.007

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

2.284.599

2.401.120

Zorgprestaties tussen instellingen
Zorgprestaties derde compartiment
Totaal

43. Subsidies

120.247

119.927  

2.404.846

2.521.047

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

Opleidingsfonds AIOS

4.731.537

5.037.532

Opleidingsfonds ziekenhuisopleidingen

1.091.488

1.263.017

572.523

267.604

6.395.548

6.568.153

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

9.107.919

5.716.436

2.884

2.773

Overige subsidies
Totaal

44. Toelichting
overige bedrijfsopbrengsten
Overige dienstverlening
Exploitatie niet aan prod. proces dienstbaar
Vrije markt
Totaal

161.914

164.011

9.272.718

5.883.220
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45. Personeelskosten

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

Lonen en salarissen

78.822.643

77.359.492

Sociale lasten

16.858.284

15.148.768

Pensioenpremies

7.519.137

7.256.424

Overige personeelskosten

3.105.522

2.971.787

106.305.586

102.736.472

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

77.511.897

76.341.270

Totaal personeelskosten

45.1 Lonen en
salarissen
Lonen en salarissen
Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten

45.2 Overige
personeelskosten
Werving en selectie
Bedrijfskleding
Reiskostenvergoeding
Cursus en opleidingskosten

1.310.745

1.018.222

78.822.643

77.359.492

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

77.828

57.758

211.854

214.786

937.170

946.111

1.385.026

1.213.304

Gezondheidz overige personele kosten

167.253

174.177

Overige personeelskosten

326.390

365.650

3.105.522

2.971.787

Totaal personeelskosten
De aantallen personeelsleden in loondienst over het boekjaar:

2014

2013

Aantal FTE

1.735

1.770

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

46. Afschrijvingen op
materiële vaste activa
In mutatieoverzicht (punt 16) begrepen afschrijvingen:
WTZi-vergunningsplichtige vaste activa

4.326.472

4.324.631

WTZi-meldingsplichtige vaste activa

2.915.239

2.566.339

WMG-gefinancierde vaste activa

6.554.565

8.147.798

Niet WMG-gefinancierde vaste activa

306.141

321.984

14.102.417

15.360.753

Overige afschrijvingsgerelateerde posten:
Desinvesteringen
Totaal afschrijvingen

450.636
14.553.053

714.307  
16.075.060
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47. Overige
bedrijfskosten
Huur en leasing
Patiëntgebonden kosten
Voeding en hotelmatige kosten

31-dec-2014

31-dec-2013

€

€

1.090.131

1.102.076

40.489.939

37.248.827

7.528.803

7.680.825

Onderhoud en energiekosten:
1.731.796

1.710.647

- Energiekosten gas

- Onderhoud

985.304

1.032.330

- Energiekosten stroom

471.665

525.601

- Energie transport en overig

283.156

300.332

3.471.921

3.568.910

11.542.717

12.321.605

Subtotaal
Algemene beheerskosten
Dotaties en vrijval voorzieningen
Totaal overige bedrijfskosten

-33.380

165.062

64.090.132

62.087.304
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10.3 Overige gegevens
10.3.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening
De Raad van Bestuur van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de jaarrekening 2014 vastgesteld in de vergadering
van 19 mei 2015.
De Raad van Toezicht van de Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd in de vergadering
van 26 mei 2015.
10.3.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is geen regeling resultaatbestemming opgenomen.
10.3.3 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 10.1.2.
10.3.4 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
10.3.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Een volledig ondertekend exemplaar ligt ter inzage bij het Ziekenhuis Gelderse Vallei.

W.G.

W.G.

drs. D. van Starkenburg

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

voorzitter Raad van Bestuur

lid Raad van Bestuur

W.G.

W.G.

Ir. Ing. H. De Boon

Prof. Dr. J.G.A.J. Hautvast

voorzitter Raad van Toezicht

vice-voorzitter Raad van Toezicht

W.G.

W.G.

drs. R. Bosveld

Mw. Dr. E.M. Ott

lid Raad van Toezicht

lid Raad van Toezicht

W.G.
Mw. Dr. L.C.J.M Lemaire
lid Raad van Toezicht

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