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Voorwoord
Er zijn mensen met een zorgvraag en er zijn mensen die willen helpen. Als je die twee bij
elkaar brengt, gaat het meestal goed. 0DDUµPHHVWDO¶LVLQGHKXLGLJHPDDWVFKDSSLMQLHWJRHG
genoeg en daarom hebben we regels, protocollen en systemen in het leven geroepen.
En we zijn daarmee de kern van de vraag, de relatie tussen mensen met een hulpvraag en
mensen die willen helpen, uit het oog verloren.
Systemen, regels en procedures lijken zelfs geen middel meer te zijn, maar een doel op
zich. De verwachting is dat ze er samen voor zorgen dat mensen de goede dingen gaan
doen. De maatschappij geeft duidelijke signalen af dat de systeemwaarden hun langste tijd
hebben gehad: mensen vragen om verbinding en het terugbrengen van de menselijke
waarden. Dat is bij uitstek een opdracht voor de gezondheidszorg!
Teveel aandacht gaat vandaag nog uit naar de verantwoording op de systeemwaarden, zo
ook in dit jaarverslag. Toch heeft onze organisatie de verandering reeds ingezet.
We gaan terug naar de bedoeling.
Onze toegevoegde waarde komt in het bijzonder tot uitdrukking in onze deskundigheid op
het gebied van voeding, sport en bewegen. Dit zijn belangrijke factoren in het bevorderen
van herstel en het voorkomen van ziekten. Gezondheid is een waardevol goed. Onze
deskundige medewerkers staan borg voor het leveren van goede zorg op een betrokken
wijze.
Een gedegen financiële bedrijfsvoering en een goede vermogenspositie vormt het
fundament voor een sterke positie waarbij ziekenhuizen volledig risicodragend zijn. De
integrale bekostiging heeft in 2015 zijn intrede gedaan. Het eerste jaar wordt als
overgangsjaar gezien voor de inrichting van dit nieuwe besturingsmodel.
In 2015 is een begin gemaakt met de heroriëntatie op de strategische koers van de
organisatie, die in 2016 zal worden afgerond. We streven naar meer horizontale verbanden
in lokale gemeenschappen en in netwerken. Nieuwe antwoorden op nieuwe vragen. Niet
compleet willen zijn, maar keuzen maken. We zoeken naar mensen die zich zaken willen
toe-eigenen en het gezamenlijk belang boven het eigen belang stellen. Ons denkproces
begint niet bij het geld, maar bij de vraag µ+oe voeg ik zoveel mogelijk waarde toe aan de
opdracht waar we gezamenlijk voor staan"¶
Dit doen we in de overtuiging dat dit de basis is voor een - in alle opzichten - gezond bedrijf.
En door het vertrouwen van de burger te verdienen door het leveren van uitstekende
(medisch specialistische) zorg vanuit een holistisch mensbeeld.

Het bestuursteam
D. van Starkenburg
N.W. Zeller-van der Werf
T.T. van Loenhout
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1.

Uitgangspunten voor de jaarverslaglegging

In dit jaarverslag geeft Ziekenhuis Gelderse Vallei inzicht in het profiel van de organisatie, de
beleidsdoelstellingen van 2015, 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 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 prestatieindicatoren. 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 op
www.jaarverslagenzorg.nl. Deze bijlagen bevatten nadere kwantitatieve en kwalitatieve
informatie in tabelvorm en vindt u niet nogmaals in dit document.

2.

Algemene informatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is een modern ziekenhuis gericht op goede patiëntenzorg
en opleiden. Het ziekenhuis onderscheidt zich op het gebied van voeding, sport en
bewegen+HW]LHNHQKXLVKHHIWHHQRP]HWYDQUXLP¼226 miljoen, inclusief
honorariumomzet medisch specialisten en er werken 2.650 medewerkers.

2.1

Algemene gegevens

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

2.2

Structuur van het concern

Juridische structuur
De juridische structuur van het ziekenhuis is opgenomen in bijlage 3.
Medezeggenschapsstructuur
De cliëntenraad, de medische staf en de verpleegkundige adviesraad zijn centraal
georganiseerd. Verder beschikt het ziekenhuis over een ondernemingsraad op centraal
niveau. 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.
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Organisatorische structuur

De organisatiestructuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei bestaat uit een divisie zorg, het
facilitair bedrijf, vier kenniscentra, geestelijke verzorging, Raad van Bestuur en een Raad
van Toezicht. Op instellingsniveau is een parttime medisch specialist toegevoegd op
bestuursniveau; op divisieniveau is een parttime medisch manager toegevoegd om vorm te
geven aan het geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf.
De functionele eenheden binnen de divisies staan onder leiding van een zorgmanager en
een medisch hoofd. 2015 is het eerste jaar waarin de vrijgevestigd medisch specialisten zich
hebben georganiseerd in het medisch specialistisch bedrijf. Met het ziekenhuis is een
samenwerkingsovereenkomst gesloten.
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Samenstelling van de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, stafafdelingen, divisies en
medische staf per 31-12-2015
Raad van Toezicht
Ir. ing. H. de Boon, voorzitter, tevens lid remuneratiecommissie
Drs. R. Bosveld, lid, tevens lid auditcommissie financiën
Dr. IJ.J.H. Breukink, lid, tevens lid auditcommissie financiën
Prof. dr. J.G.A.J. Hautvast, vicevoorzitter, tevens voorzitter auditcommissie kwaliteit
Mw. dr. L.C.J.M. Lemaire MBA, lid, tevens lid auditcommissie kwaliteit
Mw. dr. E.M. Ott, lid, tevens voorzitter remuneratiecommissie
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 zorg
Zorg: Anesthesiologie, cardiologie, chirurgie, dermatologie, dialyse, diëtetiek, geriatrie,
Vrouw Moeder Kind Centrum (kinder- en jongerenafdeling, kraam- verlosafdeling),
gynaecologie, intensive care, interne geneeskunde, KNO-heelkunde, longgeneeskunde,
mondziekten kaak- en aangezichtschirurgie (MKA), medische psychologie, medium care,
maag-darm-leverziekten, neurochirurgie, neurologie, oncologie, operatiekamers,
opnameplanning, orthopedie, plastische chirurgie, reumatologie, spoedeisende hulp,
urologie en transmurale zorg.
Zorgondersteuning: apotheek, fysiotherapie, klinisch chemisch en hematologisch
laboratorium (KCHL), medische fotografie, medisch microbiologisch laboratorium (MML),
nucleaire geneeskunde, pathologie, radiologie en infectiepreventie.
Directeur patiëntenzorg: mw. M.L.F. Boogers MHBA en mw. J. Wijnveen MSc
Medisch directeur: G. J. van der Burg, kinderarts en dr. A.R.H. van Zanten, intensivist
Facilitair bedrijf
Inkoop, huisvesting & vastgoedbeheer, hoteldienst, logistiek & services, techniek.
Directeur: W. Griffioen MFM
Kenniscentra
Bureau Raad van Bestuur: communicatie en patiëntenvoorlichting, juridische zaken,
kwaliteit, marketing, organisatieadvies, programmamanagement voeding, sport en bewegen
en zorginnovatie.
Directeur: mw. mr. Y.R. Koorevaar-Reuvers MHBA
Financiën, informatie en control (FIC): business control, internal control, financiën,
rapportage & analyse, verkoop, productie & advies.
Directeur: L.J.M. Bloemers MFE.
Personeel & opleidingen (P&O): werkloket (personeelsadvies, werving&selectie, flexbureau,
arbo), leerhuis (opleiding, ontwikkeling en research)
Directeur: mw. drs. P.M. Dijkman
Informatisering en automatisering (I&A): proces- en informatiearchitectuur, ICT en
applicatiebeheer
Directeur: dr. ir. J.W. van Giessen
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Medisch specialisten
Anesthesiologen: (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. Reusen-Bijsmans, 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)
0ZGU$'DOO¶$JDWD)5GHQ+DUWRJ77YDQ/oenhout, 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,
$-YDQ¶W9HHQHQPZ$0(9LVVHU- 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, dr. R.H.H. Bemelmans, dr. G.W. Feith, mw. A.W. Haringhuizen,
dr. R. Heijligenberg, E.J.F.M. de Kruijf, P. de Mol, dr. M.A. Siezenga, mw. dr. G.A. Velders,
dr. R.A. de Vries en dr. J.P.H. van Wijk.
Kaakchirurgen: (4)
Mw. dr.dr. S. Bolouri, L.J. Koppendraaier, M.O. de Lange en dr. P.J. van Strijen.
Kinderartsen: (10)
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, mw. K.P.S. Langenberg, 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)
Mw. Dr. M.L.J. Overvelde.
Klinisch psychologen: (5)
Mw. I. den Boer, mw. O. Hamburg, F.W. Kuipéri, mw. M. de Lugt en mw. N.L. Rauwerda.
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KNO-artsen: (5)
Dr. W.M. Boek, J. Burggraaf, dr. R.M. Cardinaal, dr. M.H.J.M. Majoor en J.W. Sepmeijer.
Longartsen: (6)
D.P.M. de Bruijn, dr. W.K. de Jong, mw. K.T.M. Oud, A.J. Verheul, A.C. Verschoof en F.A.
Wilschut.
Maag-darm-leverartsen: (7)
Dr. D.J. Bac, dr. J.D. van Bergeijk, Ph.R. Bos, mw. dr. R. Meiland, W.G.N. Mares, dr. J.J. Uil
en 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.M.P. Rovers, M.H. Smidt,
dr. M.G. Smits.
Nucleair geneeskundigen: (3)
Mw. dr. C.D.L. Bavelaar-Croon, dr. J.D.G.S. Kuyvenhoven en C. Le.
Orthopedisch chirurgen: (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.
Radiologen: (12)
A. van Die, mw. I.E.M.G. Jung, mw. A.S. Fortuin, mw. D.L.M. de Kemp, S.J Maresch, dr. J.J.
Nikken, mw. L.G van der Plas, G.J. Spaargaren, J. Spermon, F.A. Timmer en mw. H.W.
Wiersma.
Reumatologen: (4)
Mw. D.F. van Breukelen, mw. dr. E.A.J. Dutmer, dr. M.J. Rood en dr. J.N. Stolk.
Revalidatie-artsen (buitengewone stafleden): (4)
Mw. A. Geesken, J.A. van Geffen, mw. P.J. van Kampen en R.S. Meijer.
SEH-arts: (1)
mw. T.J. Oosterveld.
Urologen: (3)
M.D.H. Kortleve, A.C. Viddeleer, Jhr. O.B. van Vierssen Trip.
Ziekenhuisapothekers: (6)
Mw. S.O. Belliot, dr. H.P.R. Bootsma, mw. M.J.H. Kaal, mw. M. Koopmann, H.J.W. Lammers
en mw. dr. S.C. Marczinski.
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2.3

Kerngegevens

Doelstelling
Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt kwalitatief hoogwaardige (para-)medische en
verpleegkundige zorg op een betrokken en patiëntgerichte wijze. We doen dit als
geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf.
Missie
Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt kwalitatief hoogwaardige medische zorg op een betrokken
en patiëntgerichte wijze voor patiënten uit West- en Midden-Gelderland en Oost-Utrecht.
De missie komt tot uitdrukking in de volgende kernwoorden: patiëntgericht, professioneel,
gezamenlijk en ondernemend.
De patiënt staat centraal. Iedere patiënt is een individu, dat vraagt om een voor hem of haar
unieke bejegening en behandeling. Zorg van hoogwaardige kwaliteit betekent: goede
medische resultaten, patiëntgerichte zorg en een efficiënte organisatie. Medewerkers zijn
daarom professioneel en goed opgeleid.
Samen wordt gewerkt aan uitstekende zorg. Kenmerkend voor de werksfeer in Ziekenhuis
Gelderse Vallei is de collegialiteit en de intensieve samenwerking binnen teams en tussen
teams, 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 2015 is Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede een modern ziekenhuis gericht op goede
patiëntenzorg en opleiden. Het ziekenhuis heeft een omzet van ruim ¼226 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 als voedingsziekenhuis en creëert een toegevoegde waarde op het gebied
van gastvrijheid door gebruik te maken van een unieke wijze van maaltijdvoorziening,
genaamd At Your Request.
Op basis van voedingsonderzoek samen met de Wageningen Universiteit implementeren we
innovatieve voedingsbehandelingen die ondersteunend zijn bij het behalen van optimale
gezondheidswinst. We besteden onder andere voor, tijdens en na 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 geloofsen levensovertuiging respectvol met elkaar omgaat.
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Goede arbeidsomstandigheden en een klimaat waar persoonlijke ontwikkeling wordt
gestimuleerd, maken het ziekenhuis tot een goede en gewaardeerde werkgever voor haar
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.
Specialismen en bijzondere functies
Anesthesiologie
Cardiologie
Chirurgie
Dermatologie
Geriatrie
Gynaecologie
Hematologie
Intensive Care geneeskunde
Interne geneeskunde
Kindergeneeskunde
Klinische chemie
Klinische fysica
Medische psychologie
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Longgeneeskunde
Maag-Darm-Leverziekten
Medische microbiologie

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

AWBZ-functies
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een AWBZ-vergunning voor de geestelijke
gezondheidszorg (GGZ), die wordt uitgevoerd door de naast het ziekenhuis gelegen
instelling voor GGZ van Pro Persona.
(Medische) opleidingen
Het ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis. Bestaande en nieuwe (para)medische en
verpleegkundige opleidingen worden actief aangeboden of ondersteund. Ziekenhuis
Gelderse Vallei verzorgt opleidingen voor medisch specialisten (gynaecologie, interne
geneeskunde, KNO, kindergeneeskunde, anesthesiologie en chirurgie), de opleiding
klinische chemie en medische psychologie, verpleegkundige opleidingen, verpleegkundige
vervolgopleidingen en opleidingen voor medisch ondersteunende functies.
Het ziekenhuis is een zogenaamde proeftuin voor de professionalisering van de
verpleegkundige beroepsgroep.
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 het gebied van oncologie en de
acute zorgverlening in de Alliantie Regionale TopZorg.
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 in het verloskundig samenwerkingsverband.
In samenwerking met diverse (thuis)zorgorganisaties is de afdeling multizorg met
transferverpleegkundigen actief, die de overgang van patiënten vanuit het ziekenhuis naar
andere zorgvormen organiseert.
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Samenwerkingspartners
Partner
UMC Utrecht
UMC Nijmegen
ROC A 12
CHE + NCOI
Wageningen Universiteit
Rijnstate (Arnhem)
Rijnstate en Slingeland Ziekenhuis (Doetinchem)
Rivierenland (Tiel)
Gelderse Vallei Vivre
Clean Care Support (BV)
Netwerk geriatrie
IKNL
Inkoopalliantie ziekenhuizen (IAZ)
Trombosedienst
Huisartsenpost (HAP)
Stadsapotheken / DAP
Radiotherapiegroep
Instellingsapotheek Gelderse Vallei
Eerstelijns verloskundigen
Kraamzorg Samenwerkingsverband Ede e.o
Verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio

2.4

Onderwerp/doel
Medische opleidingen
Co-assistenten opleidingen
Medische opleidingen
Co-assistenten opleidingen
Verpleegkundige opleidingen MBO
Verpleegkundige opleidingen HBO
Voeding
Medische microbiologie
Pathologie
Hoog complexe resp.oncologische zorg
Medische microbiologie
IC
Niet verzekerde zorg
Schoonmaak
Ketenzorg
Kankerregistratie
Gezamenlijk inkopen
Trombosezorg
Ketenzorg
Farmaceutische zorg
Oncologische zorg
Farmaceutische zorg aan de V&V sector
Geboortezorg
Geboortezorg
Ketenzorg

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
KRRIGWKHPD¶V
Het ziekenhuis levert algemene state of the art ziekenhuiszorg in de regio met specialisatie
op een aantal complexe medisch specialistische zorgprofielen voor een groter
verzorgingsgebied.
Het adagium dat niemand goed kan zijn in alles zal ertoe leiden dat de functies van de
ziekenhuizen in Nederland onderling sterk gaan verschillen. Ook Ziekenhuis Gelderse Vallei
maakt keuzes om haar profiel verder aan te scherpen.
Het totale palet van acute en complexe zorg blijven we, samen met Rijnstate en Slingeland
Ziekenhuis, aanbieden voor het gezamenlijke verzorgingsgebied. In de electieve zorg geven
ZHSULRULWHLWDDQ]RUJGLHJHUHODWHHUGLVDDQRQ]HRQGHUVFKHLGHQGHWKHPD¶VYRHGLQJ
(top)sport en bewegen. De chronische zorg vindt steeds meer buiten de ziekenhuismuren
plaats, waarbij het ziekenhuis kennis, expertise en behandelfaciliteiten biedt om op terug te
vallen. Het ziekenhuis heeft een bovenregionale functie op het gebied van lever- en
darmzorg.
In 2016 is Ziekenhuis Gelderse Vallei een modern, toegankelijk opleidingsziekenhuis met een
hoofdlocatie in Ede voor acute en complexe curatieve zorg. Voor inwoners van de grote
kernen Barneveld, Veenendaal en Wageningen is de basiszorg dichtbij huis beschikbaar in
onze goed geoutilleerde en toegankelijke diagnose- en behandelcentra.
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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.
Ziekenhuis Gelderse Vallei vervult haar maatschappelijke functie van zorgverlener,
werkgever, opleider en ondernemer. Wij doen dit vraag- en doelgericht.
Met wetenschappelijk onderbouwde voedings- en bewegingsconcepten versterkt
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 2015
In het jaar 2015 lag meer nadruk op het maken van keuzes in ons zorgprofiel. Voeding, sport
en bewegen is nadrukkelijker in het profiel gezet met een doorvertaling naar ons
zorgaanbod. Een bovenregionale functie op het gebied van leverchirurgie heeft invulling
gekregen. Het darmcentrum is in opbouw.
Verder verwachten wij van onze medewerkers dat zij in processen denken en zich opstellen
als ambassadeurs op het gebied van voeding en bewegen.
2015 wordt genomen als overgangsjaar voor de inrichting en vormgeving van de
samenwerking met het medisch specialistisch bedrijf.
Het ziekenhuis had voor 2015 vijf hoofddoelstellingen en heeft deze gerealiseerd door het
ondernemen van vele activiteiten. Deze doelstellingen komen onderstaand aan bod met de
bijbehorende ondernomen activiteiten en gerealiseerde resultaten.
Doorontwikkeling zorgpakket aan de hand van het gekozen profiel
Medicatieveiligheid
De stuurgroep medicatieveiligheid is in 2015 gestart met een geïntegreerde aanpak van het
programma medicatieveiligheid. Het programma heeft tot doel om de medicatieveiligheid in
het ziekenhuis door te ontwikkelen leidend tot een continu en systematisch proces van
verbeteren.
,QLVPHGLFDWLHYHLOLJKHLGRSJHGHHOGLQHHQYLMIWDOWKHPD¶V'HWKHPD¶V]LMQ]R
geformuleerd dat zij aansluiten bij het medicatieproces en bij diverse richtlijnen. Aan deze
WKHPD¶V]LMQPHGLVFKHLJHQDUHQHQ]RUJPDQDJHUVYHUERQGHQHQ]LMQGLYHUVH GHHO SURMHFWHQ
gestart. Een deel van de behaalde resultaten:
- Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in het medicatieproces zijn vastgesteld.
- Er is een prospectieve risico-inventarisatie uitgevoerd op het elektronisch
voorschrijfsysteem, hierna is een plan van aanpak opgesteld en een werkgroep actief
om knelpunten te verkleinen of te elimineren.
- Er is een regio overleg georganiseerd waarbij een duidelijk beeld is ontstaan van de
knelpunten in de medicatieoverdracht in de keten. De eerste aanzet voor een regionaal
convenant wordt vervolgd.
- Medicatiehesjes zijn geïmplementeerd; deellijsten worden opgeslagen in het elektronisch
verpleegkundig dossier.
- Er wordt onderzoek gedaan naar het inzetten van een toedieningregistratiesysteem.
TOP 1,2,3
In de ontwikkeling van de digitale TOP 1,2,3 zijn in 2015 de volgende resultaten bereikt:
- Procedures en werkinstructies TOP 1,2,3 zijn aangepast en geaccordeerd door de
medische staf.
- Het apparatuurbeheer op het operatiekamercomplex is ondergebracht in een plan
van aanpak met betrekking tot de risico-inventarisatie op gebruikersniveau.
- De borging van de TOP is belegd op geaggregeerd niveau.
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Voor de digitale TOP is een e-formulier opname (Nexus) ontwikkeld dat de volgende
voordelen oplevert voor gebruikers: het voorkomen van dubbel werk doordat
informatie wordt verwerkt in meerdere ziekenhuisinformatiesystemen (Neozis en XCare en via koppeling naar Casusplan).
+HWSULQFLSHµLQppQNHHUJRHG¶wordt gehanteerd. Bovendien is er een toename van
veiligheid doordat gegevens geautomatiseerd worden overgenomen van het ene
systeem in het andere systeem.

Herontwerp spoedeisende hulp (SEH)
Op de SEH is gestart met een zorgcoördinator 24/7. De zorgcoördinator heeft het overzicht
op de SEH, is zichtbaar aanwezig en stuurt daar waar mogelijk samen met de SEH arts op
de doorlooptijd van de SEH patiënt. Onze ketenpartners van de ambulancediensten zijn
positief over deze ontwikkeling. Deze functionaliteit wordt medio 2016 geëvalueerd.
Interventieradiologie
Interventieradiologie is 24/7 ingericht . De trombosuctie bij niet-bloedige beroerte zal
vooralsnog alleen in de hiervoor verkozen centra worden uitgevoerd. Dit betekent dat deze
vorm van neuro-interventieradiologie in samenwerking met Rijnstate zal worden
gecontinueerd.
Focuszorg©
De drie bestaande Focuszorg behandelingen, zijnde liesbreuk-, galblaas- en kniekijkoperatie, zijn op basis van patiënt/klantervaringen geëvalueerd en waar nodig
geoptimaliseerd. Zij ontvangen een hoge klantwaardering.
Informatie-uitwisseling chronische zorg
Voor de chronische aandoening diabetes mellitus wordt momenteel gebruik gemaakt van het
keteninformatiesysteem (KIS) Portavita. Daarnaast wordt onderzocht of er mogelijkheden
zijn om het KIS Portavita ook voor de aandoeningen COPD en cardiovasculair risicomanagement in te richten.
Senior vriendelijk ziekenhuis
In 2015 heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei met glans het keurmerk senior vriendelijk
ziekenhuis behaald. Belangrijk onderdeel van het keurmerk is de ketenzorg. Hiervoor is in
samenwerking met de professionals in de eerste lijn een protocol ketenzorg opgesteld
rondom de overdracht. Om de ingezette acties te implementeren en het keurmerk in 2017 te
behouden wordt de stuurgroep gecontinueerd. De stuurgroep heeft een multidisciplinaire
samenstelling, waarin zowel medische staf, verpleegkundige adviesraad en cliëntenraad
vertegenwoordigd zijn.
Structuurplan huisvesting
In 2015 is het structuurplan huisvesting uitgewerkt voor 2016 tot en met 2018. Zowel
inhoudelijk als financieel zijn de plannen in kaart gebracht. Daarnaast is de samenhang
tussen de plannen duidelijk zodat ook een realistische planning is gemaakt. Op basis van
het structuurplan is besloten dat prioriteit wordt gegeven aan de uitbreiding en renovatie van
het OK-complex en het oplossen van ruimteproblemen op de polikliniek. Vooral aan het
ontwerp van het nieuwe OK-complex is hard gewerkt.
De keuze voor uitvoering van andere projecten uit het structuurplan zal in het eerste
kwartaal 2016 gebeuren op basis van de financieringsmogelijkheden voor de komende jaren
waarbij ook naar de investeringsbehoefte op het gebied van ICT, elektronisch
patiëntendossier, (medische) apparatuur en onderhoud wordt gekeken.
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MDL reiniging scopen
De ingebruikname van de centrale voorziening scopenreiniging voor het ziekenhuis heeft
plaatsgevonden. De overige fases van het bouwproject MDL, waarin onder andere de
uitslaapkamer wordt uitgebreid, staan gepland voor 2016 en 2017.
Tracking en tracing implantaten
In 2015 is in samenwerking met het OK-complex en de afdeling financiën verder gewerkt
aan het traceerbaar maken van implantaten met behulp van barcodes. Hiermee zijn de
implantaten traceerbaar per patiënt, is de voorraadwaarde inzichtelijk, worden de kosten
geboekt overeenkomstig het verbruik en is het bestelproces geautomatiseerd. 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 en werkprocessen ontstaan, tegen zo laag mogelijke kosten.
Onze medewerkers zijn flexibel, werken multidisciplinair en denken in processen
Heroriëntatie flexibele inzet verpleegkundig personeel
Voorafgaande aan deze opdracht is het project Fit en Flexibel naar de Finish (3xF) gestart
met als doelstelling de werkdruk te reduceren en tegelijkertijd bij te dragen aan gezond
langer doorwerken en een meer doelmatige personeelsinzet. De uitkomsten van deze
opdracht dienen onder andere als input om te komen tot het effectief en efficiënt inrichten
van een flexibele schil voor de divisie zorg, gericht op de verpleegkundigen en verzorgenden
waarmee de personele bezetting bij een eenheid voor de korte termijn (dag/week),
middellange termijn (kwartaal tot een jaar) en lange termijn (meer dan een jaar) is
gewaarborgd. Aan deze opdracht wordt verder gewerkt in 2016.
Herontwerp opname- en OK-planning
Per specialisme/vakgroep zijn planningskaders vastgesteld. Deze worden in 2016
voorgelegd aan de OK-commissie en vervolgens aan de medisch hoofden en zorgmanagers
om deze te accorderen. Daarnaast worden, op basis van gerealiseerde operatietijden,
tabellen van ingrepen en opname-indicatie in X-Care gereviseerd.
Om het opnameproces efficiënter te stroomlijnen is overgestapt naar een ander type
software: het beddenplanbord van X-Care is zowel op de opname en de verpleegafdelingen
als op de SEH geïntroduceerd.
De volgende verbeteringen zijn doorgevoerd:
de regie van de opnamebedden- en OK-planning is belegd bij de afdeling opname
er zijn planningsregels per vakgroep, geautoriseerd door de functionele eenheden,
de OK en de verpleegafdelingen
de definities van spoed zijn geautoriseerd
de definities van OK-tijd zijn geautoriseerd
Herontwerp preoperatieve screening (POS)
Op de afdeling POS zijn uitgangspunten geformuleerd om in 2016 een gedigitaliseerd
patiëntenproces inclusief TOP richtlijnen in gang te zetten.
Er is in 2015 ingezet op een hoge kwaliteit van dienstverlening. De intakeverpleegkundigen
(HBO-geschoold) volgen hiertoe extra scholing, zodat zij kwalitatief en vaardig de
anesthesiologische en verpleegkundige anamneses gecombineerd kunnen interpreteren,
waardoor de juiste voorbereiding (anesthesiologisch en verpleegkundig) voor de operatie in
gang wordt gezet.
Voorbereidingen worden getroffen om de patiëntenstroom, die nu via een aantal
professionals op de POS gestalte krijgt, met één gesprek met de patiënt en digitale
vragenlijsten vooraf in e-zorg, vorm te geven.
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Dit zal gebeuren om dubbele uitvraag bij patiënten en dubbele informatievoorziening te
voorkomen. De doorstroom in het proces zal hiermee sneller worden.
Ontwikkeling regionaal antistollingscentrum Gelderse Vallei
Met behulp van innovatiegelden vanuit de trombosedienst is een project gestart waar alle
huidige protocollen op elkaar worden afgestemd. Dit ondersteunt verdere implementatie van
de landelijke standaard ketenzorg antistolling.
Ziekenhuis Gelderse Vallei als netwerkpartner in de regio
Regionale Transmurale AIVSUDNHQ 57$¶V
De RTA CRVM bevindt zich in de eindfase. De RTA CVA is voorgelegd aan het eerste- en
tweedeliMQVSODWIRUP+HWLVGHZHQVRPLQGHYHUGHUHRQWZLNNHOLQJYDQ57$¶V
transmuraal te beleggen. Hierin zal de zorgmanager transmurale zorgactiviteiten een
coördinerende rol innemen.
Eerstelijns diagnostiek
Voor verschillende specialismen is het mogelijk voor huisartsen om via Zorgdomein
eerstelijns diagnostiek aan te vragen. In samenspraak met eerstelijns professionals wordt de
benodigde diagnostiek waar mogelijk dichtbij de patiënt uitgewerkt en worden ICT
toepassingen optimaal ingezet.
Alliantie Regionale TopZorg (A.R.T.Z.) oncologie
In de programmafase 2015 en 2016 wordt gewerkt aan de volgende eindresultaten:
Er is één regionaal documentbeheerssysteem gerealiseerd waarin regionale zorgpaden en
protocollen centraal worden vastgelegd en beheerd en waarin ruimte is voor opname van
(verwijzing naar) lokale protocollen.
Er is een prospectieve risico-inventarisatie uitgevoerd voor de tumorwerkgroepen gastroenterologie, mamma, long en urologie met een vertaalslag van de uitkomsten naar zorgpad
en praktijk.
Ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek en de registratie van (verplichte)
kwaliteitsindicatoren is een coördinator kwaliteit voor A.R.T.Z. oncologie aangesteld. Deze
regionale coördinator is verantwoordelijk voor de inrichting van een efficiënt proces om
kwaliteitsindicatoren te registreren, te genereren en periodiek te rapporteren.
Procesoptimalisatie wondexpertisecentrum in samenwerking met de eerste lijn
In 2015 is scholing aan de thuiszorg aangeboden, een bijeenkomst voor
wondverpleegkundigen in de eerste lijn georganiseerd en een algemeen
overdrachtsformulier gemaakt met de eerste lijn met betrekking tot wondzorg.
Voeding, sport en bewegen als onderdeel van onze identiteit
Medewerkers als ambassadeurs
,QLWLDWLHYHQGLHGHWKHPD¶VYRHGLng, topsport en bewegen in 2015 voor het voetlicht
brachten:.
BiBo (Better in-Better out): het, door de fysiotherapeut, preoperatief screenen van
zowel orthopedische als oncologische patiënten is inmiddels als reguliere zorg
opgenomen. Daarnaast worden er, in het kader van VMS, kwetsbare ouderen
gescreend die een electieve ingreep ondergaan.
BEZIG is een meerjarig project van de afdeling fysiotherapie en
ouderengeneeskunde gericht op het in kaart brengen van de beweging door middel
van een beweegmeter. Na de nulmeting zullen extra interventies worden ingezet om
het bewegen te stimuleren, waarbij we met behulp van de beweegmeter de
resultaten monitoren.
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De functionele eenheid klinische geriatrie participeert in het project Cater with Care.
Dit is een groot wetenschappelijk project waar de Wageningen Universiteit,
voedingsmiddelenproducenten en Ziekenhuis Gelderse Vallei samenwerken aan
verrijkte voeding voor oudere mensen/patiënten. De effectstudie van Cater with Care
is uitgevoerd op de afdelingen ouderengeneeskunde en longgeneeskunde.
De prestatie-indicator ondervoeding is al jaren een belangrijk speerpunt. Ondanks
alle inspanningen van afgelopen jaren blijft er nog ruimte voor verbetering, zowel bij
de risico-inventarisatie en behandeling als bij de registratie. Het ziekenhuis ontwikkelt
op verzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg een nieuwe indicatie voor de
signalering van (on)voldoende eiwitopname.
Op het gebied van e-zorg is er een digitaal netwerk van fysiotherapeuten in de regio.
Zij kunnen data van de heup- en kniepatiënten die onder behandeling zijn na een
totale knie- of heupprothese digitaal aanleveren binnen Neozis.

Wetenschappelijk onderbouwd voedings- en bewegingsconcept
Het onderzoek, in samenwerking met de Wageningen Universiteit, naar de relatie tussen
oncologische aandoeningen (mammacarcinoom), voedingstoestand en het effect van
bewegen tijdens de behandeling is inmiddels onderdeel van de implementatie van voeding
en bewegen binnen de oncologische zorg.
Oprichting expertisecentrum DarmLeverZorg
+HWSURMHFWµde groei naar een kennis- HQH[SHUWLVHFHQWUXP'DUP/HYHU]RUJ¶LVPHGLR
van start gegaan en loopt door tot juni 2017. Uitgebreide informatie is terug te lezen in het
digitaal magazine µgroeien naar een kennis- HQH[SHUWLVHFHQWUXP'DUP/HYHU=RUJ¶
Oprichting reuk- en smaakcentrum
In juni 2015 opende ons ziekenhuis het eerste reuk- en smaakcentrum van Nederland. Hier
kunnen patiënten met een reuk- en/of smaakstoornis terecht voor deskundige informatie,
diagnose en behandeling. Dit nieuwe centrum is samen met Wageningen Universiteit
ontwikkeld in de Alliantie Voeding.
Gastvrijheid met sterren
Dit jaar is ons ziekenhuis op de vierde plaats geëindigd in de competitie gastvrijheid met
sterren, maar heeft de maximale score van vijf sterren behouden. Ons ziekenhuis kreeg
vooral complimenten voor de professionele uitstraling, de warme en vriendelijke sfeer, de
betrokken cliëntenraad, de HBO-opleiding voor verpleegkundigen en het unieke
maaltijdconcept.
Ruimte voor (gezamenlijke) sturing en een financieel gezonde bedrijfsvoering.
Uniforme procesbeschrijving
Met proces georiënteerd werken is binnen het ziekenhuis een nieuwe aanpak
geïntroduceerd om onze kwaliteit te verhogen en de bedrijfsvoering te verbeteren. Deze
nieuwe aanpak moet organisatiebreed worden gedragen en toegepast. Procesgeoriënteerd
werken geeft vorm aan het centraal stellen van de patiënt en de integrale benadering geeft
nieuwe mogelijkheden om op een structurele en duurzame wijze problemen op te lossen en
veranderingen door te voeren. Verdere uitwerking volgt in 2016.
Project (her)inrichting logistieke processen verpleegafdeling
Project Re-style is in het 4e kwartaal van start gegaan en loopt volgens planning door tot het
vierde NZDUWDDOYDQ%LQQHQGLWSURMHFW]XOOHQGHYROJHQGHWKHPD¶VZRUGHQ uitgewerkt:
1. Logistiek
2. Gastvrijheid en patiëntenvoorziening
3. Informatievoorziening en digitalisering
4. Kwaliteit van arbeid
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Optimaliseren digitale vaardigheden
In samenwerking tussen het hoofd zorginnovatie en het leerhuis is een notitie digitalisering
in de zorg geschreven. Hierin staan de benodigde digitale vaardigheden van gebruikers,
promotors en experts beschreven. Op basis hiervan wordt de scholingsbehoefte per
applicatie/functionaris in beeld gebracht.
Patiëntencontactcentrum
In 2015 is de telefonische bereikbaarheid van ons ziekenhuis verbeterd; het maken van
afspraken is in plaats van decentraal nu centraal georganiseerd. Met name de tijd tot
aanname van ieder telefoongesprek is hierdoor sterk verbeterd. Het sturen op de lengte van
de gesprekstijd, de tijd tot aanname en kritische succesfactoren is vergemakkelijkt omdat
een dashboard met kritieke prestatie-indicatoren hiervoor beschikbaar is voor het
management.
Document Medische Staf (DMS)
In 2015 is gestart met het aanpassen van de procedures in het DMS. De procedures met
betrekking tot werving en selectie van medisch specialisten, de inzet van tijdelijke medisch
specialisten en waarnemers zijn aangepast. Deze zullen in 2016 worden vastgesteld.
Electronisch Patiënten Dossier programma (EPD)
De tweede fase van het EPD programma is begonnen, waarbij de nadruk is gelegd op
standaardisatie, uitwisseling van gegevens met andere zorginstellingen en verdere
automatisering van zorgprocessen. De afdeling applicatiebeheer heeft een begin gemaakt
met het herbouwen van bestaande EPD¶V Dit herbouwen behelst het kleiner maken van
dossiers (overbodige formulieren/velden verwijderen) en het uniformeren van dossiers.
Informatiebeveiliging
Het proces voor informatiebeveiliging is structureel bewaakt en het Information Security
Management System is geborgd. De commissie informatiebeveiliging is ingesteld als
opvolger van de stuurgroep. Toetsing en rapportage is afgestemd op de bestaande
kwartaalrapportage voor het management. Risico-analyse is door middel van beoordeling
van de NEN7510-norm en het uitvoeren van Business Impact Analyses geborgd.
Het beleid is ingericht op te realiseren speerpunten in 2016 en verder; Secure Mail,
controleproces logging, Identity & Access Management, monitoring in- en uitgaande data,
externe bewerkers en verdere bewustwording door onder andere e-learning.
Technische infrastructuur ICT
De ICT architectuur is gebaseerd op standaardisatie van zowel de werkplekken als de
systemen in de datacenters en het op grote schaal gebruiken van virtualisatie voor servers,
dataopslag en applicaties. Het gebruik van het Integrated Service Management
procesmodel is verankerd in de werkwijze van ICT om processen uniformer en efficiënter te
maken. Daarbij wordt de Theory of Constraints gebruikt als ondersteuning op de planning en
prioritering van werkzaamheden zodat leverafspraken in hoge mate op tijd worden
nagekomen. De klanttevredenheid wordt continu gemeten en scoort structureel tussen een
7,5-9.
Er heeft een herijking plaatsgevonden van de blauwdruk ICT infrastructuur. Hieruit is naar
voren gekomen dat de huidige ICT infrastructuur is ingericht volgens hedendaagse
modellen. De externe consultant heeft de verschillen gekwalificeerd DOVµNOHLQ¶. De
voorgestelde verbeteracties hebben dan ook vooral het karakter van versterking of
optimalisatie binnen de huidige systematiek.
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3.

Kwaliteit en veiligheid

3.1

Algemeen kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsmanagementsysteem en accreditatie
Ziekenhuis Gelderse Vallei bouwt voortdurend verder aan haar geïntegreerd cyclisch
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
PHGHZHUNHUV=HRPYDWWHQWDOOR]HPDDWUHJHOHQGLHGHEHODQJULMNVWHULVLFR¶VEHKHHUVHQHQ
beschrijven de verschillende verantwoordelijkheden. We stellen normen vast, meten wat de
resultaten zijn, analyseren resultaten en eventuele afwijkingen om daarna gericht
verbeteringen door te voeren. Hiermee komen we tot geïntegreerde zorg waarbij de patiënt
leidend is. Daar waar dat nuttig en nodig is, verwerven wij nieuwe accreditaties om ook aan
stakeholders onze kwaliteit en veiligheid aan te tonen.
Kwaliteitsnormen ziekenhuizen
Ons ziekenhuis kwaliteitssysteem is al sinds 2007 instellingsbreed geaccrediteerd door de
NIAZ. Het veiligheidsmanagementsysteem met de V06WKHPD¶VPDDNWKLHURQGHUGHHOvan
uit. In oktober 2014 heeft toetsing voor heraccreditatie plaatsgevonden. In verband met de
overgang naar nieuwe toetsingsnormen en systematiek Q-mentum, is gekozen voor een
tussentijdse toetsing om zo ruimte te creëren voor de overgang naar de Q-mentum
systematiek in 2015. Per 1 februari 2015 is de NIAZ accreditatie opnieuw verleend waarna
de aanpassingen van het kwaliteitssysteem op de nieuwe normenset NIAZ Q-mentum zijn
gestart. Eind april 2016 zal de eerste externe audit op basis van Q-mentum normen
plaatsvinden.
Afdelingen met accreditatie
Naast de instellingsbrede accreditatie kiest het ziekenhuis voor een aantal
afdelingsgebonden accreditaties:
* De afdeling dialyse is reeds sinds 2003 geaccrediteerd volgens de norm van de Stichting
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). De accreditatie is wederom
gecontinueerd waarmee de afdeling dialyse aantoonbaar aan de hoogste kwaliteitsnormen
voldoet.
* De nieuwe poliklinische Vallei Apotheek heeft meteen, in het jaar van de opening, het HKZ
certificaat behaald.
* Het kwaliteitssysteem van het klinisch chemisch hematologisch laboratorium is in oktober
2012 opnieuw geaccrediteerd voor vier jaar.
* Het medisch microbiologisch laboratorium beschikt sinds februari 2011 over de CCKLcertificering en het certificaat is gecontinueerd tot 2016.
Er is besloten over te stappen op ISO 15189 laboratoriumaccreditatie.
* De afdeling opleidingen beschikt vanaf 2009 over de accreditatie van het kwaliteitsregister
verpleging & verzorging voor aanbieder van deskundigheidsbevorderende
activiteiten.
* Gelderse Vallei Vivre levert als particuliere kliniek onverzekerde zorg en diensten en
beschikt sinds 2009 over het kwaliteitskeurmerk Zelfstandige Klinieken Nederland erkend
door het ministerie van VWS. In 2015 is de accreditatie gecontinueerd. Jaarlijks toetst het
onafhankelijke certificeringinstituut KIWA om te waarborgen dat zij aan de strenge eisen
blijven voldoen. Gelderse Vallei Vivre heeft deze toets met vlag en wimpel doorstaan.
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Keurmerken en certificaten
* In de gids gastvrijheidszorg met sterren heeft het ziekenhuis net als in 2014 de hoogst
mogelijke score gekregen, vijf van de vijf sterren, voor de gastvrijheid op basis van
onderzoek en bedrijfsbezoek in 2015. Ziekenhuis Gelderse Vallei is daarmee een van de
drie ziekenhuizen in Nederland die dit niveau van gastvrijheid heeft bereikt.
* Kindvriendelijk ziekenhuis, smileys, borstvoedingscertificaat
Het ziekenhuis beschikt over drie smileys van de Stichting Kind en Ziekenhuis. De drie
smileys zijn voor de kinder- en jongerenafdeling, de kinderkliniek én voor gezinsgerichte
zorg op de afdeling kraam- en verloskunde. De afdeling heeft tevens opnieuw het
borstvoedingscertificaat WHO/Unicef gekregen. We voldoen aan de hoge internationale
eisen die aan dit certificaat worden gesteld. Dit betekent dat we ons opnieuw met trots een
baby friendly-ziekenhuis mogen noemen.
* Vaatzorg

keurmerk
Het vaatkeurmerk van de Hart & Vaatgroep geeft aan dat ons ziekenhuis 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 de mogelijkheden voor diagnostiek en richt zich
op zorg voor aandoeningen in de slagaders van benen, bekken, buik, aorta en hals.

* Spataderen
Ziekenhuis Gelderse Vallei voldoet aan kwaliteitscriteria die zijn vastgesteld voor
spataderzorg door de Hart & Vaatgroep in samenspraak met de beroepsgroepen (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, een kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Vereniging
voor Anesthesiologie.
* +HW]RUJSDGPDPPDFDUHVWDDWPHWHHQµUR]HOLQWMH¶YHUPHOGRSGHZHEVLWHYDQGH
Borstkankervereniging Nederland.
* Ziekenhuis Gelderse Vallei voldoet aan de minimale criteria van de
reumapatiëntenvereniging voor reumazorg.
* Met het groene vinkje van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties
tonen we aan dat we voldoen aan de normen voor goede zorg voor patiënten met een
colo- of ileostoma.
Visitaties
Opgenomen in paragraaf 7.2 onder medische staf.
Overlegstructuren
Aanvullend op de bestaande overlegstructuur functioneert het dagelijks bestuur kwaliteit die
daarmee de verbinding tussen organisatie en medische staf versterkt en daarmee de
aansturing van het kwaliteitsbeleid. Er is sprake van een volledig, gecoördineerd en efficiënt
kwaliteitsbeleid. Binnen de functionele eenheden krijgt dit vorm door duaal management,
waarbij het medisch hoofd verantwoordelijk is voor de bevordering van en het toezicht op de
gewenste medische resultaten van de behandeling. Ook afdeling kwaliteit heeft duaal
management met een hoofd kwaliteit en een medisch manager patiëntveiligheid.
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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 van en rapporteren aan de Raad van Bestuur en/of de medische
staf.
Necrologiecommissie
De necrologiecommissie screent alle overleden patiënten op basis van een triggerlijst die is
ingevuld door de behandelend arts en de ontslagbrief. Aan de hand van criteria wordt in
samenwerking met de behandelaar bepaald of er aanleiding is tot nader onderzoek.
Afhankelijk van dit onderzoek beslist het commissielid of deze casus in de vergadering van
de commissie wordt besproken. De werkzaamheden van de commissie hebben ertoe geleid
dat maatschappen/vakgroepen meer proactief zelf hun overleden patiënten bespreken en
tevens de informatie aanleveren aan de necrologiecommissie. Ook zien we verbetering in de
aanlevertijd, de compleetheid van informatie en is er sprake van een meer open cultuur.
De necrologiecommissie investeert in een verdere digitalisering van haar werkwijze. Tevens
is de commissie (mede) initiatiefnemer van de eerste twee afdelingsoverstijgende
multidisciplinaire casusbesprekingen in 2015.
Commissie medische techniek
De commissie kwaliteitsborging medische technologie heeft de implementatie van het
Convenant Medische Technologie in 2015 laten toetsen. Aanleiding hiervoor was de brief
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in juni 2015. De uitkomst van deze
WRHWVLQJKHHIWHUWRHJHOHLGGDWRSGHYROJHQGHWKHPD¶VDDQSDVVLQJHQHQHHQYHUGHUH
implementatie nodig zijn.
x procedure investeringen (van intake tot uitvoering)
x procedure assortimentsbeheer (van intake tot uitvoering)
x inzage in gebruiksaanwijzingen en instructies
x registratie van scholing, bekwaamheid en bevoegdheid
x onderhoud: uitvoering, registratie, informatie en rapportage
x procedures voor recall en meldingen van gevaar, afwijkingen en incidenten
x aanpassen beleidsdocument medische technologie
Waar nodig is het beleid medische technologie aangepast en zijn procedures op het gebied
van investeringen, assortimentsbeheer, beschikbaarheid gebruiksaanwijzingen,
terugroep/recall, registratie van scholing en bekwaamheid herschreven, vastgesteld en
geïmplementeerd. Om dit uit te voeren zijn tijdelijk een projectteam en werkgroepen
ingesteld en is een projectleider een aantal dagen per week vrij gemaakt voor coördinatie en
begeleiding. Daarnaast is met de komst van een klinisch fysicus in maart 2015 een impuls
gegeven aan een verdere verdieping van de hiervoor genoemde onderwerpen. Met de
uitgevoerde activiteiten is de integrale inbedding van veiligheid en borging medische
technologie op een hoger plan gebracht en breder ingebed in verschillende processen en
voldoen we aan de gestelde eisen.

3.2 Kwaliteit van zorg
3.2.1 Uitkomsten van zorg
Indicatoren
Ziekenhuis Gelderse Vallei streeft naar continue verbetering. Inzicht in eigen resultaten is
daarvoor onmisbaar. De kwaliteitsgegevens van de transparantiekalender en de IGZ
kwaliteitsindicatoren over verslagjaar 2014 zijn medio april 2015 via respectievelijk
www.desan.nl en www.ziekenhuizentransparant.nl aangeleverd bij het Zorginstituut
Nederland. Vanaf half 2015 waren deze gegevens openbaar beschikbaar.
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Ziekenhuis Gelderse Vallei hecht eraan om goede en betrouwbare gegevens aan te leveren
en besteedt daarom veel aandacht aan verheldering van definiëring, registratie en
rapportage. De eigen resultaten worden ook regelmatig gebenchmarkt.
Voor elke kwaliteitsindicator zijn twee eigenaren benoemd, te weten een medicus en een
organisatorisch (zorg)manager. Zij zijn samen verantwoordelijk voor het aanleveren van de
gevraagde gegevens, waarbij zij worden ondersteund vanuit de afdelingen kwaliteit en
applicatiebeheer en door een dataspecialist.
We beschikken over een digitaal monitoringsysteem, waarmee we in staat zijn om de
uitkomst van indicatoren gedurende het lopende jaar te volgen, te controleren en waar nodig
bij te sturen. Het systeem is in 2015 verder uitgerold en vrijwel alle indicatoren waarvoor dit
systeem kan worden gebruikt zijn er nu in opgenomen. En behalve dat dit de kwaliteit van
registratie ten goede komt, levert dit bovenal een substantiële bijdrage aan de verbetering
van de kwaliteit van zorg voor de patiënt.
Veiligheid Management Systeem (VMS)
In de vooUJDDQGHMDUHQKHHIW=LHNHQKXLV*HOGHUVH9DOOHLGHLQKRXGHOLMNH906WKHPD¶V
geïmplementeerd en projecten afgerond. De implementatie van het thema
medicatieverificatie is sinds 2014 ondergebracht bij de stuurgroep medicatieveiligheid,
gezien de complexiteit en vele toepassingsgebieden. Uitkomsten van andere VMSindicatoren zijn opgenomen in het digitale rapportagetool, zodat resultaten per eenheid en
actueel inzichtelijk zijn. Dit bevordert snelle analyse en bijsturing indien resultaten hierom
vragen.
Patiënttevredenheid
In 2014 heeft het ziekenhuis deelgenomen aan de landelijke CQ-I metingen voor
ziekenhuisopname en poliklinische zorg in samenwerking met MediQuest. Klinische en
poliklinische patiënten van de verschillende medisch specialismen c.q. afdelingen hebben
door middel van een schriftelijke enquête kunnen aangeven hoe zij de zorg hebben ervaren.
Op basis van de uitkomsten zijn in het voorjaar van 2015 de verbeterplannen opgesteld.
Verder zetten afdelingen of specialismen afzonderlijke metingen naar patiëntenervaringen
uit via een digitale enquêtetool van de NVZ. In 2015 is deze tool vervangen door een andere
module die meer mogelijkheden heeft en goed aansluit bij andere kwaliteitsmodules.
3.2.2 Kwaliteitsinstrumenten
Interne toetsing: de interne audit
Het intern auditbeleid ligt vast in de beleidsnotitie geïntegreerd auditsysteem Ziekenhuis
Gelderse Vallei. Dit beschrijft de samenhang tussen de dagelijkse werkpraktijk, quickscans,
interne audits en externe audits. Interne audits op gebied van kwaliteit van zorg, financiën
(verrichtingenregistratie), arbeidsveiligheid, medische apparatuur, hygiëne en
infectiepreventie en informatieveiligheid worden gecombineerd uitgevoerd. In 2015 zijn er 24
audits uitgevoerd door de interne groep van 31 auditoren, volledig conform de
vierjarenplanning (100%). De auditfrequentie hangt af van het risicoprofiel van een afdeling,
waarbij hoog risico afdelingen eens per jaar of twee jaar worden getoetst en andere
afdelingen om de vier jaar. Er is meer nadruk gelegd op het voeren van een follow up
gesprek na iedere interne audit waarin het bespreken van het verbeterplan centraal staat.
In de kwartaalrapportage kwaliteit wordt de voortgang per eenheid qua planning en
opvolging gemonitord, zodat leidinggevenden inzicht behouden. De samenstelling van de
interne auditcommissie is versterkt met een thema-auditor voor ieder auditthema.
In het vierde kwartaal is gestart met de transitie naar de Q-mentum normen op het
geïntegreerd auditsysteem. Als eerste is gestart met een nieuw onderdeel van het
auditsysteem, te weten de patiënten- en procestracers; het volgen van het patiëntenproces.
Interne toetsing: quickscan
Aanvullend op de interne audits zijn 30 quickscans uitgevoerd door 26 interne
quickscanners.

Jaarverslag 2015 Ziekenhuis Gelderse Vallei

22

Zowel de werkwijze als het gebruikte instrument is in 2015 doorontwikkeld. De vragenlijsten
zijn uitgebreid met observatiepunten/vragen over de VMS thema¶s met als doel te toetsen of
GH906WKHPD¶VJHERUJG]LMQELQQHQGH ]RUJ SURFHVVHQLQGHRUJDQLVDWLHHet werkproces
is gedigitaliseerd, zodat registreren en rapporteren eenvoudiger en efficiënter verlopen. De
quickscan is onderdeel van de kwartaalrapportage kwaliteit waardoor leidinggevenden
inzicht behouden en kunnen sturen waar dit nodig blijkt te zijn.
Documentbeheer
Het beheren van documenten is een belangrijk instrument bij continu verbeteren. Het beoogt
actuele informatie, die ondersteunend is en waarde toevoegt aan het uitvoeren van de
zorgpraktijk, voor elke professional te ontsluiten. Dit vraagt inspanningen van iedere
betrokkene: de documentgebruikers, -schrijvers en -beheerders. Aangezien het gaat om
specifieke professionele kennis is de organisatie van documentbeheer decentraal ingericht.
Er zijn decentrale beheerders en eigenaren van documenten en er zijn indicatoren en
normen opgesteld. Hierdoor heeft elke afdeling inzicht via kwartaalrapportages in de eigen
resultaten en kan waar nodig bijsturen.
Er zijn met regelmaat trainingen zodat de decentrale kennis en vaardigheden op niveau
blijven, zowel voor documentbeheer als hHWEHKHUHQYDQVWDUWSDJLQD¶V 4-portaal). Het
nieuwe kwaliteitshandboek is geen document maar een startpagina. $FKWVWDUWSDJLQD¶V]LMQ
LQRPJH]HW$OOHVWDUWSDJLQD¶VPRHWHQKDQGPDWLJZRUGHQaangepast vandaar dat de
implementatie zal doorlopen in 2016. De Centrale Commissie Documentbeheer (CCD) heeft
de inhoud van de ziekenhuisbrede lijst vastgesteld die op alle portalen zichtbaar is. De CCD
ondersteunt de eigenaren en documentbeheerders, zoals het voorkomen van verlopen of
dubbele protocollen of het versterken van de zoekfunctie. Ook onderzoeken zij de
mogelijkheden en werkwijze om documenten digitaal met externe partijen te delen
(webshare). We verwachten dat hier steeds meer vraag naar zal zijn, gezien de
samenwerking in zorgketens en vanuit A.R.T.Z.
In de tweede helft van 2015 is geïnvesteerd in het thema medische technologie. Veel
procedures en documenten zijn herzien en er is een tijdelijke startpagina gebouwd. In 2016
zal een grote update plaatsvinden met veel impact maar die ook de gebruikersvriendelijkheid
zal verhogen.
Prospectieve risico-inventarisaties
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
ULVLFR¶V RQGHUdeel is geworden van de procesbeschrijving. Afdelingen ervaren de nieuwe
werkwijze als prettig en beter hanteerbaar.
Dezelfde werkwijze is gehanteerd zodat er samenhang ontstaat in het risicobeheer voor het
hele ziekenhuis9RRU]LHNHQKXLVEUHGHWKHPD¶V]LMQQHJHQGRPHLQHQJHwGHQWLILFHHUGHQ
voorzien van eigenaren (domeinhouders); over het algemeen zijn dit managers. Per domein
zijn risicoprofielen opgesteld, waarmee de eigenaar de eigen risicobeheersing vorm kan
geven binnen dit domein. Elk risicoprofiel leverde een bijdrage aan het ziekenhuisbrede
risicoprofiel. In twee bijeenkomsten hebben de domeinhouders de negen x drie ULVLFR¶V
besproken en geprioriteerd. De Raad van BHVWXXUKHHIWYHUYROJHQVDFKWULVLFR¶VRSJHQRPHQ
in het eerste ziekenhuisbrede risicoprofiel. Dit traject heeft bewustwording ten aanzien van
risicobeheersLQJRSJHOHYHUGPDDURRNLQ]LFKWLQHONDDUVULVLFR¶V,QLVKHWULVLFRSURILHO
formeel vastgesteld waarna er per domein is gewerkt aan gerichte vervolgacties.
Incidenten
Veilig Incidenten Melden (VIM) is als verbetersysteem voor patiëntveiligheid al lange tijd in
gebruik. Digitalisering ondersteunt de meldcultuur en het afhandelen van meldingen. De
incidenten worden geanalyseerd op afdelingsniveau door de leidinggevenden of
zogenaamde aandachtsvelders.
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Het beleid voor incidenten melden is verder uitgewerkt met de focus op risicobewustzijn,
analyseren en verdieping in oorzakenanalyse (de Prismamethode). Ziekenhuisbreed komen
JHVLJQDOHHUGHWKHPD¶VLQLQFLGHQWHQ]RQRGLJWer sprake binnen het dagelijks bestuur
kwaliteit.
Kwartaalrapportages geven op grote lijnen inzicht aan zorg- en divisiemanagers die gebruik
maken van twee nieuwe ziekenhuisnormen met betrekking tot het in behandeling nemen en
afhandelen van meldingen. Er is de tweede helft van 2015 gestart met de implementatie van
een nieuw digitaal meldsysteem.
Er is wederom een lichte toename van meldingen ten opzichte van voorgaande jaren. Dit
kan betekenen dat het risicobewustzijn binnen de organisatie is toegenomen. Het laatste
kwartaal van 2015 is gestart met de scholing voor VIM teams. In deze training wordt het
ziekenhuisbeleid omtrent risicobewustzijn en visie daarop besproken, waarmee de
ontwikkeling van VIM teams op alle afdelingen van de zorg is versterkt.
Meldingen patiëntveiligheid
per type incident
2015

%

Behandeling en verzorging

293

12,1

443

19,2

430

21,2

331

20,4

Valincidenten

200

8,3

226

9,8

166

8,2

177

10,9

Medicatie en infusie
Bloedproducten
Apparatuur
Overig

688
31
120
1094

28,4

731
22
125
759

31,7

526
47
227
670

26,1

395
27

24,2

Totaal patiëntveiligheid

2426 100%

1,3
4,9
45,1

2014

2013

%

1
5,4
32,9

%

1,3

2012

11,2

X

33,1

699

%

1,7
X
42,9

2306 100% 2019 100% 1629 100%

Calamiteiten
In 2015 zijn er 15 gebeurtenissen geweest waarop de Raad van Bestuur in overleg met de
medische staf opdracht heeft gegeven om een Sire-onderzoek uit te voeren en acht van
deze incidenten tevens heeft gemeld aan de inspectie. Dit is een toename van het aantal
meldingen ten opzichte van vorig jaar wat mogelijk te verklaren is doordat de Sire is
gecombineerd met een groepsanalyse dat een meer open en gezamenlijke onderzoeksvorm
heeft. Zowel de methode als de vorm versterkt transparantie in de analyse en vooral het
inzicht van de betrokken hulpverleners in de onderliggende oorzaken. Alle onderzoeken
worden door organisatorisch en medisch onderlegde onderzoekers uitgevoerd en omvatten
onder meer dossier- en literatuuronderzoek, oorzakenanalyse gerelateerd aan protocollen
en richtlijnen. Tevens krijgt de patiënt en zijn naasten een grotere rol in het onderzoek. De
uitkomsten van het Sire-onderzoek worden besproken door de onderzoekers met de Raad
van Bestuur en het duale divisiemanagement. Opdracht tot verbetermaatregelen worden
hierop gebaseerd. Monitoring van voortgang en resultaten vindt plaats in de lijnorganisatie
en in de kwartaalgesprekken.

3.3

Klachten

Conform de klachtenprocedure van Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben de
klachtenfunctionarissen in 2015 contact opgenomen met alle klagers die een klacht kenbaar
maakten en hen geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden van klachtenafhandeling. Vervolgens kan de klager kiezen voor een wijze van klachtenafhandeling die
het beste past bij het doel dat hij/zij wil bereiken. De klachtenfunctionarissen hebben een
neutrale bemiddelende rol. Overeenkomstig de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector staat
het klagers vrij hun klacht rechtstreeks voor te leggen aan de klachtencommissie.
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In 2015 zijn de eerste voorbereidingen getroffen voor procedures volgens de wet Kwaliteit,
Klachten en Geschillen Zorg die in 2016 in werking treedt.
In 2015 hebben de klachtenfunctionarissen contact gehad met 500 klagers* en vijf klagers
hebben zich gewend tot de klachtencommissie. Daarvan heeft een klager tijdens de
procedure de klacht ingetrokken. De overige vier klagers hebben 12 klachten aan de
commissie voorgelegd. Een klager is rechtstreeks naar de klachtencommissie gegaan en
drie klagers na bemiddeling. De klachtencommissie heeft zeven klachten gegrond en vijf
klachten ongegrond verklaard.
Kwaliteitsverbetering
Uitgangspunten van het ziekenhuis zijn: het leren van klachten en het zo mogelijk treffen van
maatregelen ter verbetering. In juli 2013 heeft de IGZ het toetsingskader kwaliteit
klachtbehandeling door zorgaanbieders bekend gemaakt. Een onderdeel hiervan is een
systematische vertaalslag van klachten naar kwaliteit. Om deze vertaalslag makkelijker te
kunnen realiseren, hebben de klachtenfunctionarissen ter ondersteuning van het
management systematisch naar verbetermaatregelen gevraagd. Deze verbetermaatregelen
zijn vervolgens weergegeven in de periodieke managementrapportages. In totaal zijn dit jaar
25 concrete, waarvan 15 gerealiseerde, verbetermaatregelen genoemd. Verbeteringen
betreffen veelal protocollen, folders en werkafspraken. Het voorkomen van herhaling voor
andere patiënten wordt door klagers het meest genoemd als doel voor de
klachtenbemiddeling. Klachten worden regelmatig in teams besproken. Vooral oog hebben
voor behoeften van patiënten en het bevorderen van de communicatie worden genoemd als
verbeterpunten. Het gaat dan zowel over de communicatie met de patiënt als over de
communicatie tussen hulpverleners onderling.
Aantallen klagers en aantallen klachten van 2013 tot en met 2015**
Jaar
Klagers*
Klachten*
2013
463
526
2014
560
665
2015
500
561
Specificatie 2015
Klagers*
Klachten*
Vragen,
compliment/
suggestie
Klachtencommissie
4
12
Klagers bij
500
561
39 vragen
klachtenfunctionaris
10 compliment/
suggestie

Geen
vervolg***
1
57

* klagers= melders van klachten en vragen, suggesties etc. .Klachten= inclusief vragen, complimenten etc.
** 40 klachten voor extern zijn buiten beschouwing gelaten.
*** Geen vervolg kan bijvoorbeeld betekenen dat een klager een klacht intrekt of bijvoorbeeld zelf rechtstreeks
met de arts op de polikliniek bespreekt.

Klachtencommissie
Uitspraken klachtencommissie
In 2015 hebben vijf klagers hun klachten voorgelegd aan de klachtencommissie. Tijdens de
procedure heeft een klager zijn klacht ingetrokken omdat met de ontvangen schriftelijke
reactie de klacht voor klager naar tevredenheid was opgelost. De klachtencommissie heeft
de klachten van de andere vier klagers, bestaande uit 12 klachtonderdelen, in behandeling
genomen en heeft hierop vier uitspraken geformuleerd.
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De klachtencommissie heeft zeven klachtonderdelen gegrond en vijf klachtonderdelen
ongegrond verklaard. De klachtencommissie heeft in het verslagjaar een drietal
aanbevelingen gedaan aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft zich aan de
uitspraken van de klachtencommissie geconformeerd.
De klachten van drie klagers zijn in een hoorzitting behandeld. De klachtencommissie heeft
zich bij haar uitspraken gebaseerd op hetgeen tijdens de hoorzitting aan de orde is geweest,
op de overlegde stukken en op het patiëntendossier. Bij een klacht heeft de commissie geen
hoorzitting gehouden omdat zij over voldoende informatie beschikte in de voorhanden zijnde
stukken en het patiëntendossier om een uitspraak te formuleren.
Ten opzichte van de vorige jaren is in 2015 het aantal klagers dat een klacht aan de
commissie heeft voorgelegd min of meer gelijk gebleven. Het aantal klachten dat in 2015
door de klachtenfunctionarissen werd afgehandeld is afgenomen ten opzichte van 2014.
In 2015 heeft een klager zijn klachten rechtstreeks aan de klachtencommissie voorgelegd en
hebben vier klagers hun klachten aan de klachtencommissie voorgelegd nadat er
bemiddeling door een klachtenfunctionaris uit het ziekenhuis had plaatsgevonden. Ook 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 2015 met name ontevreden
was over het medische handelen en over de wijze waarop er met hen is gecommuniceerd.
Zo werd door klagers gesteld dat hun behandeling niet goed was verlopen, dat er
onvoldoende onderzoek had plaatsgevonden en/of dat complicaties niet of niet tijdig waren
gediagnosticeerd. Verder werd geklaagd over de wijze waarop er is gecommuniceerd met
de patiënt en diens familie en over het ontbreken van voldoende duidelijke informatie.
De commissie merkt verder op dat de dossiervoering nog steeds aandacht behoeft. Bij de
onderzochte klachten was niet altijd goed te achterhalen welke informatie was verstrekt over
de mogelijkheden ten aanzien van diagnostiek en behandeling. Verder waren de
overwegingen bij het inzetten of stoppen van een behandeling niet of summier vastgelegd in
het dossier.
Bekendheid geven aan de klachtenregeling
In de instelling worden patiënten geïnformeerd over de klachtenregeling door middel van
een passage in de EURFKXUHµOpnamewijzer¶. Verder zijn er speciale klachtenbrochures
waarin aan patiënten informatie wordt verstrekt over de werkwijze van de
klachtenfunctionarissen en de klachtencommissie.
Voor alle ziekenhuismedewerkers LVHUGHEURFKXUHµoPJDDQPHWNODFKWHQ¶ waarin tips
worden gegeven om goed te kunnen reageren op klachten van patiënten. Verder kunnen
patiënten en medewerkers op de website van het ziekenhuis informatie vinden over het
indienen van een klacht en over de bereikbaarheid van de klachtenfunctionarissen en de
klachtencommissie.
Over de werkwijze en de samenstelling van de klachtencommissie zijn voor patiënten en
voor medewerkers eveneens brochures in gebruik.
Samenstelling van de klachtencommissie per 31-12-2015
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. dr. M.M. IJland, gynaecoloog
Mw. J. van Luttikhuizen-van den Brink, IC-verpleegkundige
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Plaatsvervangende externe leden:
Mr. D. van Meersbergen, voorzitter
Mr. M. Kooijman, namens Zorgbelang Gelderland
Plaatsvervangende interne leden:
Mw. G. van Maanen, SEH-verpleegkundige
M.A.W. van Iperen, anesthesioloog-intensivist
H.J. Schaafsma, cardioloog
Ambtelijk secretarissen:
Mw. drs. W. van Wijk
Mw. drs. C.A.M. Veldman (oproepbaar)
Secretariële ondersteuning klachtencommissie:
Mw. G. van Holland

4.
4.1

Financieel beleid
Inleiding

=LHNHQKXLV*HOGHUVH9DOOHLVOXLWDIPHWHHQSRVLWLHIUHVXOWDDWYDQ¼PLOMRHQ
Dit NRPWQHHURSHHQRSHUDWLRQHHOUHVXOWDDWYDQ¼PLOMRHn, overeenkomstig de begroting
HQ¼PLOMRHQDDQHHQPDOLJHELM]RQGHUHEDWHQ
In het bijzonder zijn we trots op ons continue positieve operationele resultaat. Er wordt
kwalitatief steeds hoogwaardiger zorg verleend door onze organisatie en onze
medewerkers, met een steeds krapper wordend financieel kader. Een stijgend ziekteverzuim
is een belangrijke indicator van een toegenomen werkdruk en baart zorgen.
Het positieve resultaat maakt dat we ons eigen vermogen in absolute zin hebben weten te
versterken. De solvabiliteit komt uit boven het met de banken voor 2015 afgesproken
doelpercentage.
De komende jaren zal het resultaat meer onder druk komen te staan. Het jaar op jaar
bezuinigen kent zijn grenzen. Er staat voor 2016 een geprognosticeerd resultaat van 1% van
onze omzet begroot, hetgeen een forse inspanning van de organisatie zal vergen om dit ook
daadwerkelijk te kunnen inboeken.
Hierna wordt nader ingegaan op de interne en externe ontwikkeling op het gebied van het
financieel beleid.

4.2

Algemene gang van zaken

Ziekenhuis Gelderse Vallei streeft naar een stabiele financiële positie. Dit is geen doel op
zich, maar wordt als randvoorwaarde gezien om in een omgeving met (gereguleerde)
marktwerking onze ambities waar te kunnen maken en om ook in de toekomst garant te
staan voor kwalitatief hoogwaardige medisch specialistische zorg dichtbij de inwoners van
ons verzorgingsgebied.
In de met de banken overeengekomen convenants is een groei van onze solvabiliteit
beoogd naar 27% in 2019. Over 2015 is daarin een minimale solvabiliteit beoogd van 20%,
dat is gerealiseerd met een uitkomst van 20,7%.
De beleids- en begrotingscyclus 2015 is ultimo mei 2014 gestart middels het vaststellen van
het corporate kader 2015 door de Raad van Bestuur.
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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 2014 voordeed, is na de zomer het financiële kader 2015 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 2014 de begroting 2015 opgesteld. De begroting
betreft een financiële vertaling van het opgestelde corporate kader, waarbij het begrote
H[SORLWDWLHUHVXOWDDWYRRU¼ 2 miljoen bedraagt.
Het sluiten van contracten met de zorgverzekeraars voor 2015 was, evenals voor 2014, een
moeizaam en langdurig proces ondanks de sectorafspraak en alle goede intenties om voor
medio november 2014 het inkoopproces voor 2015 te hebben afgerond. 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 2015 weer gedurende lange tijd niet of slechts gedeeltelijk
gefactureerd worden. Dit had negatieve effecten voor de liquiditeit van het ziekenhuis
kunnen hebben en ook patiënten kregen veel later via hun zorgverzekeraar inzicht in de bij
het ziekenhuis gemaakte kosten. De meeste zorgverzekeraars hebben gedeeltelijk
bevoorschot.
De financiële sturing heeft zich in 2015 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.
Voor een goede financiële sturing worden al dan niet met behulp van actuarissen
voorspellingsmodellen ontwikkeld, 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 (begroot 1%) van eminent belang voor de financiële sturing.
+HWUHVXOWDDWRYHUNRPWXLWRS¼PLOMRHQHQLVYROOHGLJWRHJHYRHJGDDQKHWHLJHQ
YHUPRJHQ8OWLPRLVKLHUPHHKHWHLJHQYHUPRJHQXLWJHNRPHQRS¼PLOMRHQ
hetgeen een solvabiliteit (eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen) oplevert
van 20,7% en 20,9% indien we het eigen vermogen relateren aan onze omzet. 'HUDWLR¶V]LMQ
beïnvloed doordat met ingang van 2015 de honorariumomzet van de vrijgevestigde medisch
specialisten onderdeel vormt van de omzet van het ziekenhuis.
Toelichting specifieke aandachtspunten jaarrekening 2015 Medisch Specialistische Zorg
(MSZ)
Inleiding
De landelijke onzekerheden voor instellingen voor medisch specialistische zorg
]LHNHQKXL]HQ80&¶VHQ=%&¶V ]LMQGHDIJHORSHQMDUHQYHUGHUYHUPLQGHUG'HUHVWHUHnde
in de jaarrekening 2015 van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten voor Ziekenhuis
Gelderse Vallei hebben betrekking op:
x Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2014;
x Rechtmatigheidscontroles MSZ 2015;
x Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het
boekjaar;
x Afwikkeling van het functiegerichte budgetteringssysteem (FB) geldend tot en met 2011;
x Overgangsregeling kapitaallasten.
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Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorgproducten heeft Ziekenhuis
Gelderse Vallei de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals
opgenomen in paragraaf 1.4.3 van deze jaarrekening. Hierbij zijn de uitkomsten van het
DDQYXOOHQGRP]HWRQGHU]RHNPHHJHQRPHQHQLVGH³+DQGUHLNLQJ
RechtmatigheLGVRQGHU]RHN0HGLVFK6SHFLDOLVWLVFKH=RUJ´JHYROJG
Toelichting (landelijke) onzekerheden jaarrekening 2015
De van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten in de jaarrekening 2015 zijn (inclusief
de status hiervan) hierna toegelicht voor Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2014
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de over de uitkomsten van het zelfonderzoek 2014 finale
overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraars. De uitkomsten van de
onderhandelingen hierover met de zorgverzekeraars zijn verwerkt in deze jaarrekening en
dit heeft niet geleid tot materiële wijzigingen van de in de jaarrekening 2014 opgenomen
nuanceringen.
Rechtmatigheidscontroles MSZ 2015
De NFU, NVZ en ZN hebben in december 2015 een handreiking rechtmatigheidsonderzoek
MSZ 2015 gepubliceerd. Door de NZa is niet bevestigd dat deze handreiking in
overeenstemming is met publiekrechtelijke regelgeving, waarmee een inherent risico blijft
bestaan.
Deze rechtmatigheidscontroles worden beoordeeld door de representerende
zorgverzekeraars. Op basis van dit oordeel zullen alle verzekeraars gezamenlijk over de
rechtmatigheid van de facturatie 2015 concluderen.
'HLQVWHOOLQJKHHIWRSEDVLVYDQHHQULVLFRDQDO\VHRQGHU]RHNYHUULFKWQDDUGHULVLFR¶VGLH
voor Ziekenhuis Gelderse Vallei materieel zijn. In deze risicoanalyse zijn de uitkomsten van
eerder uitgevoerde aanvullende omzetonderzoeken en beschikbare overige in- en externe
controles betrokken. Ook is een inschatting gemaakt van de DCM-controles over 2015 op
basis van eigen tooling en op basis van (extrapolatie van) informatie van de
zorgverzekeraars.
Daarnaast is Ziekenhuis Gelderse Vallei bezig op basis van deze handreiking een
onderzoek inzake 2015 uit te voeren. De voorlopige uitkomsten zijn betrokken bij het
RSVWHOOHQYDQGH]HMDDUUHNHQLQJHQKHWLQVFKDWWHQYDQGHULVLFR¶VGLHYRRUWYORHLHQXLW
geconstateerde onjuiste registraties en/of declaraties, rekening houdende met de
contractafspraken met zorgverzekeraars. Naar verwachting zal Ziekenhuis Gelderse Vallei
de definitieve rapportage vóór 1 juni 2016 aan de representerende zorgverzekeraars
aanleveren en volgt voor eind november 2016 uitsluitsel over dit onderzoek. Dit kan naar
verwachting van de Raad van Bestuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei leiden tot nietmateriële, nagekomen baten of lasten. Waar nodig heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei
nuanceringen geboekt.
Doelmatigheidscontroles over 2015 zullen door de zorgverzekeraars nog worden uitgevoerd.
Ziekenhuis Gelderse Vallei gaat er van uit dat dit geen financieel effect met terugwerkende
kracht heeft. De NZa heeft in het landelijk overleg echter niet bevestigd dat dit een terechte
aanname is, dus blijft deze onzekerheid vooralsnog bestaan. Privaatrechtelijk heeft
Ziekenhuis Gelderse Vallei geen afspraken terzake gemaakt met verzekeraars, anders dan
verwerking van de aandachtspunten zoals opgenomen in het landelijke omzetonderzoek en
het bepalen van de toekomstige handelswijze op nieuwe doelmatigheidsaspecten.
De uit de genoemde werkzaamheden en controles voortvloeiende beste inschatting van het
financieel effect op de omzet en daarmee samenhangende posten is verwerkt in deze
jaarrekening.
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Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het
boekjaar
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft met de zorgverzekeraars voor 2015 schadelastafspraken
gemaakt op basis van plafondafspraken. Toerekening van de schadelastafspraken aan het
boekjaar 2015 heeft plaatsgevonden op basis van een beste schatting van het
voortgangspercentage ultimo 2015 in lijn met de handreiking omzetverantwoording, rekening
houdend met de verwachte effecten van het rechtmatigheidsonderzoek. Deze correcties zijn
conform de handreiking omzetverantwoording in mindering gebracht op de omzet 2015 en
waar nodig verwerkt in de waardering van het onderhanden werk ultimo 2015.
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. De
koepels ZN, NVZ en NFU hebben een convenant gesloten over de procedure van
afwikkeling. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de jaren tot en met 2011 definitief afgewikkeld,
inclusief de effecten van materiële controles ultimo 2011. Over de ultimo 2015 opgenomen
post nog in tarieven te verrekenen bedragen in de balans is overeenstemming bereikt over
de omvang en wijze van afwikkeling.
Overgangsregeling kapitaallasten
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft op basis van de beleidsregel garantieregeling
kapitaallasten 2013-2016 (BR/CU-2139) en de door de NZa beschikbaar gestelde
formulieren berekend op welke suppletie Ziekenhuis Gelderse Vallei recht heeft. Op basis
van de berekeningen komt de Ziekenhuis Gelderse Vallei tot de conclusie dat er geen
rechten zijn tot suppletie.

4.3

Ontwikkelingen resultaat en financiële positie

Ontwikkeling resultaat
+HWJHFRQVROLGHHUGHH[SORLWDWLHUHVXOWDDWEHGUDDJW¼PLOMRHQ
%HGUDJHQ ¼PLOMRHQ

2015

2014

Opbrengsten zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal der bedrijfsopbrengsten

209,8
7,2
9,3
226,3

178,6
6,4
10,8
195,8

177,0
6,6
7,3
190,9

Personeelskosten
Afschrijvingskosten
Honorariumkosten vrijgevestigde
medisch specialisten
Overige bedrijfslasten
Totaal der bedrijfslasten

110,2
15,5

108,3
15,0

104,8
16,5

32,3
60,6
218,6

63,6
186,9

61,3
182,6

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

4,2

4,7

4,6

Resultaat

3,5

4,2

3,7
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4.4

Bedrijfsopbrengsten

'HWRWDOHEHGULMIVRSEUHQJVWHQEHGUDJHQ¼PLOMRHQGLWLVHHQVWLMJLQJYDQWHQ
opzichte van vorig jaar. Deze stijging is het gevolg van de invoering van integrale
bekostiging in 2015.
Opbrengsten zorgprestaties
De opbrengsten zorgprestaties is JHVWHJHQPHW¼PLOMRHQYRRUQDPHOLMNGRRUGH
invoering van integrale bekostiging.
Subsidies
'HJHUHDOLVHHUGHVXEVLGLHVLV¼PLOMRHQKRJHUGDQLQ'HHOVGRRUKRJHUHVXEVLGLHV
vanuit het opleidingsfonds ziekenhuisopleidingen en deels door subsidie kwaliteitsimpuls.
Overige bedrijfsopbrengsten
'HRYHULJHEHGULMIVRSEUHQJVWHQ]RUJWYRRUHHQGDOLQJYDQ¼PLOMRHQ,QZDVVSUDNH
van eenmalige ontvangsten in verband met de overdracht van oogheelkunde aan Bergman
Clinics en verklaart deels de daling van de overige bedrijfsopbrengsten.

4.5

Bedrijfslasten

'HWRWDOHEHGULMIVODVWHQ]LMQPHWJHVWHJHQWRW¼PLOMRHQ
Deze stijging wordt onder andere YHURRU]DDNWGRRU¼PLOMRHQKRJHUHSHUVRQHHOVNRVWHQ
(CAO en stijging sociale lasten) HQ¼PLOMRHQKRJHUHDIVFKULMYLQJVNRVWHQ'HRYHULJH
EHGULMIVNRVWHQ]LMQPHW¼PLOMRHQJHGDDOG$OVJHYROJYDQLQWHJUDOHEHNRVWLJLQJVWLMJHQGH
WRWDOHEHGULMIVODVWHQLQPHW¼PLOMRHQWen behoeve van honorariumkosten
vrijgevestigde medisch specialisten.
Personeelskosten
'HSHUVRQHHOVNRVWHQ]LMQPHW¼PLOMRHQJHVWHJHQWHQRS]LFKWHYDQYRULJMDDU'LWLVHHQ
stijging van 1,8%.
In 2015 is 9,4 fte meer ingezet dan in 2014. De stijging van de personeelskosten wordt
veroorzaakt door:
- Fte-stijging, CAO effecten en periodiekontwikkeling met een financieel effect van
¼PLOMRHQ
- 6WLMJLQJYDQNRVWHQ257YDQ¼PLOMRHQ
- 6WLMJLQJYDQVRFLDOHODVWHQYDQ¼PLOMRHQ
- 0HHULQ]HWYDQSHUVRQHHOQLHWLQORRQGLHQVWYDQ¼ 0,4 miljoen
- Het treffen van een voorziening ten behoeve van ODQJGXULJ]LHNHQ¼PLOMRHQ
Afschrijvingskosten
+HW]LHNHQKXLVLVHHQNDSLWDDOLQWHQVLHYHRUJDQLVDWLH'HDIVFKULMYLQJVNRVWHQ]LMQPHW¼
PLOMRHQJHVWHJHQ,QLVGHDIVFKULMYLQJVWHUPLMQYRRUHFKR¶VHQ scopen neerwaarts
aangepast met als gevolg een eenmalig hogere afschrijvingslast in 2015.
Honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten
Als gevolg van de invoering van integrale bekostiging per 1 januari 2015 zijn per 2015 de
honorariumkosten vrijgevestigde medisch specialisten opgenomen.
Overige bedrijfslasten
'HRYHULJHEHGULMIVODVWHQ]LMQPHWDIJHQRPHQWRW¼PLOMRHQ'H]HGDOLQJNRPW
JURWHQGHHOVYRRUUHNHQLQJYDQGHDOJHPHQHEHKHHUVNRVWHQ ¼-2,9 miljoen). De
SDWLsQWJHERQGHQNRVWHQ]LMQSHUVDOGR¼PLOMRHQODJHUGDQLQ
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De daling van de algemene beheerskosten komt onder andere door diverse
belastingteruggaven over voorgaande jaren (omzetbelasting, energiebelasting, lokale
heffingen) en vrijval van diverse balansreserveringen.
Financiële lasten
De financiële lasten zijn ten opzichte 2014 met ¼PLOMRHQJHGDDOGGLWEHWHNHQWHHQ
daling van 10,6%. De afname van de rentekosten vloeit voort uit de aflossingen en
renteherzieningen.
Deelnemingen
De cijfers van Clean Care Support B.V., ]LMQGHHHQYHUOLHVYDQ¼]LMQYROOHGLJLQRQ]H
geconsolideerde resultaten verwerkt. Het aandeel van derden in dit resultaat bedraagt
¼

4.6

Balansposities

Activa
'HERHNZDDUGHPDWHULsOHYDVWHDFWLYDLVDIJHQRPHQPHW¼PLOMRHQ -4,6%). Er is voor
¼PLOMRHQJHwQYHVWHHUGHQGHPXWDWLHSURMHFWen in uitvoering bedraagt
¼PLOMRHQ'HJURQGZRUGWHONHMDDUJHKHUZDDUGHHUGHQGHPXWDWLHEHGUDDJW¼ - 0,1
PLOMRHQ'HDIVFKULMYLQJVODVWHQEHGUDJHQ¼PLOMRHQ
De deelneming in Medirisk is als gevolg van een kapitaalstorting toegenomen met
¼0,8 miljoen.
'HYORWWHQGHDFWLYD]LMQPHW¼PLOMRHQWRHJHQRPHQ'LWZRUGWYRRUDOYHURRU]DDNWGRRU
HHQVWHUNHVWLMJLQJYDQGHOLTXLGHPLGGHOHQ ¼PLOMRHQ 'HYRUGHULQJHQHQRYHUORSHQGH
DFWLYD]LMQPHW¼PLOMRHQDIJHQRPHQ. De daling komt door de incidentele
bevoorschotting met betrekking tot het niet tijdig kunnen factureren in 2015.
Deze incidentele bevoorschotting was aan het einde van 2015 nog niet geheel verrekend
met de zorgverzekeraars.
Passiva
Het geconsolideerde exploitatieresultaat YDQ¼PLOMRHQZRUGWYROOHGLJWRHJHYRHJGDDQ
het eigen vermogen. De herwaardering van de gronden is in het eigen vermogen verwerkt
¼-PLOMRHQ +HWWRWDDOHLJHQYHUPRJHQEHGUDDJWXOWLPR¼ 47,3 miljoen.
Voorzieningen
De voorzieningen zijn mHW¼PLOMRHQWRHJHQRPHQ(QHU]LMGVGRRUHHQWRHQDPHYDQGH
voorziening voor persoonlijk levensfasebudget (PLB) PHW¼PLOMRHQHQDQGHU]LMGVGRRU
een toename van de voorziening eigen risico WA-YHU]HNHULQJPHW¼PLOMRHQ
De voorzieningen jubilea en personeelsvoorzieningen zijn in totaal toegenomen met circa
¼PLOMRHQ'HYRRU]LHQLQJFODLPVHQJHVFKLOOHQLVPHWPLOMRHQDIJHQRPHQ
Langlopende schulden
'HODQJORSHQGHVFKXOGHQ]LMQSHUVDOGRPHW¼PLOMRHQDIJHQRPHQDOVJHYROJYDQGH
aflossingen. De lening van BNG is in 2015 voortijdig afgelost.
Investeringen
,QLVLQWRWDDO¼PLOMRHQJHwQYHVWHHUG: ¼PLOMRHQLQGHKXLVYHVWLQJ
¼PLOMRHQLQPHGLVFKHLQYHQWDULVHQ,&7 en ¼PLOMRHQLQLQVWDQGKRXGLQJHQJURRW
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.
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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 2015 een vermogensratio van 20,9%.
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 2015 1,44.

4.7

Interne beheersing

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

Financieel product Ingangsdatum Hoofdsom

Looptijd Rentepercentage Reële waarde
in jaren totaal
per 31-12-2015

ABN AMRO

Swap

01-04-2012 ¼ 

ABN AMRO

Swap

29-12-2012 ¼

15

3,25% ¼

Rabobank

Swap

31-12-2012 ¼

10

2,99% ¼

Rabobank

Swap

31-12-2012 ¼ 

20

3,54% ¼

Rabobank

Swap

31-12-2013 ¼ 

10

3,43% ¼

Rabobank

Swap

31-12-2013 ¼ 

20

3,88% ¼

9,75

3,20% ¼

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 rollover leningen en creëren daarmee een perfecte hedge. In de getoonde rentepercentages is
de liquiditeitsopslag opgenomen zoals die gold per einde 2015.
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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 afspraken gemaakt met de banken over het voldoen aan
QRUPHQYRRUGULHILQDQFLsOHUDWLR¶VLQGHOLMQYDQRQVPHHUMDUHQILQDQFLHHOPRGHO'H]HUDWLR¶V
en de ontwikkeling daarin zijn:
Kengetal
Solvabiliteit**

Financiële covenants banken
Formule
Eigen vermogen / Balanstotaal

Actuele
Norm
> 20%

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

4.8

2010

Ziekenhuis Gelderse Vallei
2011
2012
2013
2014

2015

14,68%
3,99

13,83%
2,78

20,66%
2,07

17,52%
3,02

18,28%
1,88

20,69%
2,23

Vooruitkijkend naar 2016

De beleids- en begrotingscyclus 2016 is eind mei 2016 gestart met het vaststellen van het
Corporate Kader 2016. Een belangrijk onderdeel is het financiële kader 2016. Het
fundament is de meerjarige doorwerking van de begroting 2016, waarin is opgenomen een
spaardoelVWHOOLQJYDQ¼PLOMRHQYRRUGLH¼PLOMRHQKRJHULVGDQLQ
Het uiteindelijke financiële kader is de resultante van:
externe ontwikkelingen;
beleidsdoelstellingen uit het Corporate Kader;
interne ontwikkelingen.
Om de uitkomsteQYDQKHWILQDQFLsOHNDGHUWHNXQQHQILQDQFLHUHQGLHQWHULQ¼ 2,4
miljoen te worden bezuinigd ten opzichte van 2015.
Macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument (MBI) kan door de minister van VWS worden ingezet om
overschrijdingen van het macrokader zorg terug te vorderen bij instellingen voor medisch
specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het
macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de aanwijzing macrobeheersmodel instellingen
voor medisch specialistische zorg, respectievelijk aanwijzing macrobeheersinstrument
curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren kan een
aanwijzing macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ambtshalve een MBI-omzetplafond vastgesteld. Tevens
wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is
van de realisatie van het MBI-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze
vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van VWS de overschrijding van het MBIomzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd.
MBI 2013/2014
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 april 2016 aan de Tweede
kamer en NZA bericht dat voor 2013 een overschrijding van het MBI-RP]HWSODIRQGYDQ¼
miljoen heeft plaatsgevonden. Dit bedrag zal eenmalig in mindering worden gebracht op het
beschikbare macrokader medisch specialistische zorg 2017.
Voor 2014 is de verwachting, dat er geen sprake zal zijn van een overschrijding van het
macrokader.
MBI 2015
Voor 2015 is het MBI-RP]HWSODIRQGGRRUGH1=DYDVWJHVWHOGRS¼PLOMRHQ
(prijsniveau 2014).
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Met betrekking tot 2015 is nog geen enkel inzicht in een eventuele overschrijding van het
MBI-omzetplafond. Op grond hiervan is Ziekenhuis Gelderse Vallei niet in staat een
betrouwbare inschatting te maken van de uit het MBI voortkomende verplichting en deze te
kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de
balans van de stichting per 31 december 2015.

4.9

Samenvattend

Het jaar 2015 is voor Ziekenhuis Gelderse Vallei een in financiële zin tot tevredenheid
stemmend jaar geweest. Met dit resultaat hebben wij ons eigen vermogen verder kunnen
versterken en onze uitgangspositie voor de zeker lastige jaren die voor ons liggen kunnen
verbeteren. Hierdoor is de continuïteit voor het leveren van hoogwaardige medisch
specialistische zorg in ons verzorgingsgebied gewaarborgd.

5.

5LVLFR¶VHQ onzekerheden

Risicomanagement
Binnen de zorg ontstaat steeds meer aandacht voor een systematische aanpak van
risicobeheersing. Ziekenhuis Gelderse Vallei is overtuigd van de meerwaarde van een goed
systeem van risicobeheersing en is volop bezig om hier invulling aan te geven. In het
ziekenhuis is risico gestuurd werken al lange tijd aanwezig en de laatste jaren wordt er ook
steeds meer invulling gegeven aan vormen van risicomanagement. Denk bijvoorbeeld aan
het Information Security Management System 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 diverse certificering binnen processen ontstaat een breed spectrum aan
risicobeheersing.
%LMGHLGHQWLILFDWLHHQVHOHFWLHYDQGHYRRUQDDPVWHULVLFR¶VHQRQ]HNHUKHGHQ]LMQLQLHGHU
geval de volgende domeinen en inhoud van belang:
- strategie: de mate van coördinatie en regie op de ketenzorg;
- operationeel risico: de integratie van ICT deelsystemen en de beveiliging
- financieel: de invloed van de positie van de zorgverzekeraar
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,
gebaseerd op een risicoanalyse. Hierbij worden onder andere de processen die belangrijk
zijn voor de jaarrekening gecontroleerd, zoals de registratie en facturatie van geleverde
zorg, de crediteurenadministratie, debiteurenadministratie, het opstellen van rapportages, de
salarisbetaling en het inkoopproces. Om een goede procesgang te kunnen garanderen is
een goede administratieve organisatie hierbij essentieel. Deze werkzaamheden beperken
zich niet tot de administratieve processen onder de jaarrekening. Er wordt multidisciplinair
gewerkt om de ziekenhuisprocessen optimaal te laten werken en te kunnen beschikken over
een betrouwbare informatievoorziening.
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6.

Sociaal beleid

Personele inzet
Om invulling te geven aan de participatiewet zijn in 2015 onder supervisie van de unit
personeelsadvies van afdeling Personeel en Opleidingen (P&O) een aantal quickscans
uitgevoerd door Permar (uitvoeringsorgaan van de WSW in onze regio). Het doel van de
quickscans is te beoordelen of door middel van jobcrafting functies kunnen worden
gecreëerd voor mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. De quickscans hebben
plaatsgevonden binnen de ziekenhuisapotheek, de Vallei Apotheek, de functionele eenheid
neurologie en de afdeling algemene techniek. De rapporten van deze onderzoeken leveren
wisselende resultaten op. Het blijkt moeilijk te zijn om mensen met een arbeidshandicap te
plaatsen binnen het ziekenhuis en tegelijkertijd de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen.
De uitgebreide resultaten worden in 2016, samen met de eventuele consequenties en
beslissingen, nader besproken binnen P&O en met het betreffende management.
Vanaf 1 juli 2015 geldt dat iedere medewerker, die langer dan 24 maanden in dienst is
geweest op grond van de Wet Werk en Zekerheid, recht heeft op een transitievergoeding.
Dit geldt bij elk ontslag op verzoek van de werkgever en eveneens voor medewerkers die na
twee jaar arbeidsongeschiktheid uit dienst gaan. Het uitbetalen van de transitievergoeding is
inmiddels opgenomen in het proces uitdiensttreding bij de personeelsadviseurs en de
personeels- en salarisadministratie. Bij uitdiensttreding wordt gekeken of er sprake is van
gemaakte scholingskosten die in mindering kunnen worden gebracht op de
transitievergoeding.
In het eerste kwartaal van 2015 is er een verpleegafdeling gesloten. Voor de betrokken
medewerkers is het sociaal plan van kracht geweest. Alle medewerkers zijn binnen ons
ziekenhuis herplaatst.
Een andere ontwikkeling waarbij personeelsadvies betrokken is geweest en die een groep
medewerkers heeft geraakt, is de start van het patiëntencontactcentrum (PCC). Er hebben
belangstellingsgesprekken plaatsgevonden bij de polikliniekassistentes en er is toegelicht
wat deze verandering voor hen betekent.
Een en ander is correct verlopen en het PCC is in de eerste helft van 2015 van start gegaan
met medewerkers die reeds een dienstverband hadden.
Digitalisering
Nadat in 2014 het automatiseren van het proces rondom de verslaglegging van het
jaargesprek niet succesvol is geweest, is dit in 2015 opnieuw opgepakt. De evaluatie van het
project in 2014 heeft opgeleverd dat niet alleen het automatiseringssysteem een probleem
is, maar ook de vorm van de ondersteunende formulieren. In 2015 is daarom hard gewerkt
aan het verbeteren van deze aspecten van de jaargesprekken. Samen met de werkgroep
jaargesprekken is beoordeeld hoe het jaargesprek een zinvol instrument blijft in het kader
van de ontwikkeling en waardering van de medewerkers. Tevens is bekeken hoe het
systeem en het proces rond de jaargesprekken zodanig zijn te vereenvoudigen dat dit leidt
tot een kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van het jaargesprek.
Er kwam een nieuw, digitaal formulier jaargesprek. Grote wijziging in dit nieuwe formulier is
de toevoeging van de voorbereidingsfase, waarin leidinggevende en medewerker beiden
aangeven welke onderwerpen zij willen bespreken met een onderscheid tussen verplichte
(op basis van de CAO of interne afspraken) en vrije onderwerpen, waardoor meer maatwerk
wordt geboden. Het nieuwe systeem is gebouwd in het bestaande systeem, SelfService van
RAET, en zorgt ervoor dat registratie van verslagen, maar ook van de gevoerde gesprekken,
is geborgd. Door middel van voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe vorm en het nieuwe
systeem worden leidinggevenden en medewerkers geïnformeerd. De verwachting is dat het
nieuwe systeem in maart 2016 operationeel is.
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Arbeidsomstandigheden
De eerste helft van 2015 stond in het teken van het onderzoek naar werkdruk bij de afdeling
radiologie, de groep leidinggevenden zorg en bij de zorgmanagers. Dit onderzoek is door de
coördinator ARBO, verzuim & re-integratie begeleid en door de organisatie Prevent Partner
uitgevoerd. Prevent Partner heeft hiervoor het model van Bakker als leidraad gebruikt en
door middel van interviews en enquêtes de werkdruk gemeten. Prevent Partner heeft de
resultaten gepresenteerd aan de betrokken functionarissen. De werkdruk kent bij de
verschillende groepen diverse achtergronden. De betrokken medewerkers en hun
leidinggevenden hebben de bevindingen omgezet in een plan van aanpak om de werkdruk
beheersbaar te houden.
Daarnaast is op enkele andere afdelingen onder verantwoordelijkheid van de zorgmanager
het beheersen van de werkdruk benaderd vanuit een tweeledige optiek:
a) evenwichtiger inzetten van de medewerkers binnen het rooster;
b) voorkomen van piekbelasting in de werkzaamheden door deze anders in te richten en
zelfs de vraag de stellen of het werk noodzakelijk is.
Het agressiebeleid, over ongewenst gedrag tegen medewerkers, is in de eerste helft van
2015 geaccordeerd. Er is op basis van dit beleid een kerngroep gestart om het voorkomen
en tegengaan van agressie blijvend onder de aandacht te houden. De opdracht van deze
kerngroep is:

structurele aandacht voor agressie en geweld door middel van het onderhouden van
contacten met afdelingen (zgn. aandachtsvelders) en investeren in gemotiveerde
afdelingen;

rapporteren aan management door middel van overzichten en adviezen;

ondersteunen van de leidinggevenden en medewerkers bij de beheersing van de
ULVLFR¶VELMRQJHZHQVWJHGUDJ
In deze periode zijn er contacten en activiteiten geweest bij afdelingen waarvan bekend is
dat zij meer risico lopen op agressieve benadering dan anderen. De medewerkers zijn in de
gelegenheid gesteld een training te volgen en leidinggevenden zijn geïnformeerd over de
huisregels en mogelijkheden.
Ook in 2015 zijn activiteiten georganiseerd rondom vitaal en gezond werken. De activiteiten
waren vooral gericht op de medewerkers. In de vitaliteitstheaters is op ludieke en
interactieve wijze gesproken over gezond en met plezier aan het werk zijn en blijven. Ook in
de vitaliteitsweek konden medewerkers kennismaken met verschillende aspecten van
vitaliteit en ervaren wat het effect is van vitaliteit. Om meer handen en voeten te geven aan
duurzame inzetbaarheid is hiervoor een visiedocument opgesteld, waarbij naast vitaliteit de
WKHPD¶VHPSOR\DELOLW\HQZHUNYHUPRJHQZRUGHQ opgenomen.
Daarnaast zijn vanuit de afdeling ARBO de volgende activiteiten verricht:
x spreekuren bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en bedrijfsmaatschappelijk werk;
x 12-tal risico-inventarisatie & inventarisaties (RI&E) bij verschillende afdelingen en
negen voortgangsrapportages;
x werkplekonderzoeken (klimaat, beeldschermwerk, allergenen);
x scholingsbijeenkomsten georganiseerd door ergocoaches;
x SLORWYHUGLHSHQGH5, (¶VJHYDDUOLMNHVWRIIHQ
x praatpapier periodiek medisch onderzoek opgesteld en besproken met diverse
belanghebbenden;
x analyse bedrijfsongeval met externe medewerkers;
x advisering ten aanzien van verneveling medicijnen, cytostatica, biologische agentia,
verbouw/herinrichting.
Leren in Ziekenhuis Gelderse Vallei
2SGHKRRIGWKHPD¶V]RDOVRUJDQLVDWLHRQWZLNNHOLQJOHHUNOLPDDWdeskundigheidsbevordering
en strategisch opleiden zijn stappen gezet.
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De leertrajecten leiderschap voor zowel de operationele laag als de tactische laag zijn
ontwikkeld en gaan begin 2016 van start. De betreffende leidinggevenden krijgen hiermee
de mogelijkheden zich te versterken in hun rol. Het leertraject voor de tactische laag is
ingestoken om ook het duale leiderschap, respectievelijk de samenwerking met het medisch
hoofd, vorm te geven. Een en ander om het gedachtegoed van de organisatieontwikkeling
nog beter te verankeren binnen de organisatie.
Leidinggevenden zijn uitgenodigd om de bijeenkomsten van het collectief management
development bij te wonen en er zijn gedurende het jaar verschillende thematische
lunchbijeenkomsten verzorgd door het leerhuis.
In het verslagjaar is extra ingezet op het versterken van de opleiders binnen de klinische
afdelingen. Het resultaat van de inspanningen: er is een team van opleiders dat gezamenlijk
werkt aan het leerklimaat en het niveau van opleiden. Verpleegkundige zorg 2020 wordt als
richtsnoer gebruikt.
De deskundigheidsbevordering is verder gebracht door het vaststellen van het
deskundigheidsprofiel van de verpleegkundigen. Hiermee is in 2016 een nieuw kader voor
de scholing en ondersteuning geformuleerd.
Opleiden
Strategisch opleiden krijgt stapsgewijs meer vorm door de herintroductie van het
opleidingsjaarplan en de bespreking daarvan. Hierdoor is een belangrijk begin gemaakt met
een plan, do, cheque, act-cyclus strategisch opleiden en kunnen in 2016 de andere stappen
worden gezet zoals uitvoering, evaluatie en bijstelling.
In 2014 is het strategisch opleidingsplan vastgesteld. In 2015 constateren we dat slechts
een deel van de onderwerpen daadwerkelijk is geadopteerd en uitgevoerd, zoals de
ontwikkelagenda van de verpleegkundige beroepsgroep en het management development
programma. Tijdens de bespreking van de jaarplannen is aandacht gevraagd voor het
verder ontwikkelen van digitale vaardigheden.
Verschillende projecten ten behoeve van multidisciplinair leren en samenwerken zijn in 2015
gestart of verbeterd. De cursisten hebben veel waardering getoond voor zowel de inhoud
van de trainingen als voor de organisatie. Zo zijn in 2015 scenariotrainingen en
reanimatietrainingen op afdelingsniveau georganiseerd. Crew Resource Management
trainingen zijn met succes gerealiseerd voor de OK medewerkers en de training vitaal
bedreigde patiënt is gevolgd door medewerkers van hoog risico afdelingen.
De exit evaluaties bij arts-assistenten zijn aangescherpt en worden meer methodisch
gedaan. Daarnaast vinden er sinds 2015 proefvisitaties plaats en op basis daarvan worden
verbeteringen doorgevoerd. Ook is ingezet op verbinding door samen leren, samen werken.
Dit heeft vorm gekregen door een verbetering van het specialisme overstijgend onderwijs en
de gemaakte start met e-learning EPD/ICT.
Paspoort
De registratie van bekwaamheden medische technologie heeft het digitale professionele
paspoort nog meer op de kaart gezet. Het digitale paspoort geeft goed inzicht in de
bekwaamheden van de medewerkers en daarmee is de patiëntveiligheid verhoogd. In 2016
zal verder worden gewerkt aan het uitbreiden van het professionele paspoort ten aanzien
van andere voorbehouden en risicovolle handelingen.
Het leerplein (digitale leeromgeving) en e-learning hebben inmiddels een vaste plaats
veroverd in onze organisatie. In 2015 is begonnen met het ondersteunen van afdelingen, de
laboratoria en het OK-complex om het leerplein beschikbaar te stellen voor toetsen,
klinische lessen en het toevoegen van addenda aan bestaande e-learning. Dit zal zeker ook
in 2016 verder vorm krijgen.
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Informatieplaats
De medische bibliotheek is in 2015 gerenoveerd en beschikt nu over een moderne ruimte
met goede voorzieningen voor studie en informatieverstrekking. Er is gewerkt aan het
vereenvoudigen van de toegang tot literatuur en een uitbreiding van de collectie. Daarnaast
wordt de mogelijkheid geboden tot directe inzage of aanvragen via koppeling tussen
systemen.
Er wordt ondersteuning geboden in het kader van evidence based practice (EBP) door het
systematisch literatuur zoeken door verpleegkundigen en er is gestart met pilots scholing
EBP. Tevens is gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van een tool die zorgt voor
een automatische selectie van evidence based literatuur op verschillende onderwerpen
(service actuele literatuur).
De research unit binnen het leerhuis heeft in 2015 verschillende activiteiten ondernomen om
het wetenschappelijk onderzoek binnen onze organisatie verder te stimuleren en te
profileren. Dit zijn onder andere de volgende activiteiten geweest:
x verbinding BCWO & commissie wetenschap;
x jaarlijkse wetenschapsavond met indiening van abstracts en prijsuitreiking;
x implementatie subsidies uit het researchfonds;
x jaarlijks wetenschapsmagazine;
x het ziekenhuis op de kaart zetten binnen klinische voedingswetenschap;
x ontwikkelen Metabolic Health Unit.
Daarnaast is in het kader van stroomlijnen van beoordeling van onderzoek de samenwerking
met het secretariaat Medisch Ethisch Toetsingscommissie Wageningen vorm gegeven. Er is
een knelpuntenanalyse gedaan met betrekking tot de procedure goedkeuring
wetenschappelijk onderzoek. In 2016 zal verder worden ingezet op de wet- en regelgeving
met betrekking tot voedingsonderzoek en kwaliteitsverbetering.
2015 is het tweede jaar dat de subside kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KIPZ) is
toegekend. De kwaliteitsimpuls maakt het mogelijk om - in tijden van bezuiniging - te
investeren in ons belangrijkste kapitaal: de (zorg)medewerker. Veel van de investering gaat
naar de noodzakelijke deskundigheidsbevordering voor continuïteit van zorg.
Personeels- en salarisadministratie (PSA)
De PSA kenmerkt zich binnen P&O als een afdeling waar zorgvuldig de verschillende
administratieve handelingen worden verricht die uiteindelijk leiden tot het uitbetalen van de
salarissen. Diverse onderdelen van de PSA processen worden met regelmaat gecontroleerd
door de afdeling internal control van FIC.
Digitalisering is een van de belangrijke onderwerpen binnen de PSA. In de loop van 2015
zijn de declaraties van de reiskosten volledig geautomatiseerd. De nieuwe werkwijze is
zowel door alle medewerkers als door de medewerkers van de PSA zonder
noemenswaardige problemen geaccepteerd. Daarnaast zijn de IZZ mutaties gedigitaliseerd.
De werkkostenregeling werd al enkele jaren aangekondigd maar is uiteindelijk per januari
2015 een wettelijke verplichting. 2015 is het jaar geweest om scherp te krijgen hoe deze
fiscale regeling voor ons ziekenhuis uitpakt. Daarom is in 2014 gekozen om de regeling
meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKA) voor medewerkers ongewijzigd te hanteren.
Een projectgroep onder leiding van het hoofd PSA heeft in 2015 een voorstel gedaan tot
uitbreiding en optimalisatie van de MKA regeling. Er is voor gekozen om nog meer aan te
sluiten bij de speerpunten van ons ziekenhuis: voeding, sport en bewegen. Daarnaast heeft
de projectgroep geadviseerd een tool aan te schaffen, zodat medewerkers eenvoudig zelf
kunnen kiezen wat hun mogelijkheden zijn binnen het MKA. De tool zal in het eerste
kwartaal van 2016 operationeel zijn.
In het laatste kwartaal is naar voren gekomen dat er binnen de werkkostenregeling nog
fiscale ruimte beschikbaar was. Hiertoe zijn alle medewerkers uitgenodigd om deel te nemen
aan een eenmalige extra vergoeding/uitruil in het MKA. Dit heeft de werkgever een fiscaal
voordeel van circa 35.000 euro opgeleverd.
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Vanaf de zomer heeft een oriëntatie plaatsgevonden op het eigenrisicodragerschap voor de
Ziektewet. De conclusie is dat het moeilijk dan wel onmogelijk is een relatie te onderhouden
met medewerkers die ziek uit dienst gaan of binnen vier weken na ontslag ziek worden. Het
UWV is verantwoordelijk voor de re-integratie van deze arbeidsongeschikte exmedewerkers. De overtuiging is gegroeid dat wij meer regie in handen hebben wanneer dit
door de afdeling ARBO wordt gedaan met ondersteuning van een externe verzekeringsarts.
Tevens zal het de organisatie een financiële besparing kunnen opleveren. Een en ander is
in beleid en procedures vastgelegd. Dit is voorgelegd aan het directieteam en vervolgens
aan de ondernemingsraad, die hier instemming aan hebben verleend. Vanaf januari 2016 is
het ziekenhuis eigenrisicodrager voor de Ziektewet.
De expiratiedatum van het contract met RAET is 31 december 2015. Vanaf april 2015 zijn er
gesprekken gevoerd over een nieuw contract. Belangrijke aspecten bij een eventuele
verlenging zijn geweest: de termijn, de kosten en de dienstverlening. Uiteindelijk is eind
november overeenstemming bereikt. Er ligt nu een contract voor drie jaar met gunstigere
voorwaarden voor ons ziekenhuis dan in de oude overeenkomst.

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 de
Raad van Bestuur en Raad van Toezicht zijn aan deze code aangepast en er zijn diverse
instrumenten voor de beide Raden ontwikkeld en/of toegepast, bijvoorbeeld profielschetsen
en evaluatie eigen functioneren Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Het ziekenhuis
heeft de principes van de zorgbrede Governancecode opgevolgd en nageleefd. In paragraaf
7.1.4 geven wij aan op welke wijze deze principes zijn toegepast.
7.1.1 Verantwoording Raad van Bestuur
Statutair bestaat de Raad van Bestuur uit één of meer leden. In 2015 bestond de Raad van
Bestuur uit twee leden. In bijlage 2 is de samenstelling van de Raad van Bestuur
opgenomen met vermelding van onder andere de portefeuilleverdeling, de taken en
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 (NVTZ) en de Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuis Directeuren (NVZD). In 2015 is dit beleid gevolgd met inachtneming van
bestaande afspraken.
Overlegvormen
De Raad van Bestuur heeft in 2015 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.
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 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 respectievelijk
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directieteamoverleg 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. Vanwege ziekte van een van de leden heeft
dit in 2015 niet plaatsgevonden.
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. Met het bestuur van het medisch specialistisch bedrijf
werd maandelijks gesproken over de financiële consequenties van het gevoerde beleid.
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 onder andere de kernwaarden van de organisatie toegelicht.
Resultaten
De Raad van Bestuur heeft erop toegezien dat de doelstellingen van het ziekenhuis voor
2015 met bijbehorende activiteiten (zie 2.4) zijn gerealiseerd. De aandacht voor de
veranderingen in het zorglandschap heeft ertoe geleid dat het zorgprofiel steeds verder
wordt aangescherpt en dat onze deskundigheid op het gebied 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 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 mensgerichte zorg, 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 2015 stelde de Raad van Bestuur het strategisch kader bij en opnieuw vast voor de jaren
2013 - 2016 en werden keuzes gemaakt in het zorgprofiel van het ziekenhuis als gevolg van
verschuivingen in de zorg. Voeding, sport en bewegen is nadrukkelijker in het profiel gezet
met een doorvertaling naar het zorgaanbod. Verder spelen we in op de veranderende
financiering en de dominante rol van de zorgverzekeraar. Intern moet er meer aandacht
komen voor de steeds belangrijkere rol van technologie en data-analyses bij de manier
waarop we de zorg organiseren en aanbieden.
7.1.2 Verantwoording Raad van Toezicht
Toezicht
De Raad van Toezicht van Ziekenhuis Gelderse Vallei is belast met het toezicht op het
functioneren van de stichting in het algemeen en van de Raad van Bestuur in het bijzonder.
Het ziekenhuis wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel.
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De in 2015 herziene statuten en de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van
Toezicht met haar commissies bepalen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
van de Raad van Toezicht ook in relatie tot de Raad van Bestuur.
De Raad van Toezicht heeft op 24 mei 2016 goedkeuring gegeven aan het instellingsjaarverslag.
Verantwoording
Het houden van toezicht op, het geven van advies aan en het werkgeverschap van de
Raad van Bestuur vinden plaats in het belang van het ziekenhuis conform de bestaande
normen en gedragsregels, welke zijn vastgelegd in de Zorgbrede Governance Code 2010.
De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd volgens de Wet Normering
Topinkomen (WNT). De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is vastgesteld
op 10% van de bezoldiging van de WNT klasse van de bestuurder.
De leden van de Raad van Toezicht hebben geen nevenfuncties die conflicteren met hun
lidmaatschap van de Raad van Toezicht van het ziekenhuis.
In november 2015 is gestart met de voorbereiding voor de zelfevaluatie van de Raad van
Toezicht gebaseerd op een evaluatietool van Q-Mentum. De evaluatie zal begin 2016
worden uitgevoerd. Daarbij wordt ook de Raad van Bestuur de gelegenheid geboden om
hun visie te geven op het functioneren van de Raad van Toezicht. De aandachtspunten die
hieruit naar voren komen, worden met elkaar gedeeld.
Bijeenkomsten
De Raad van Toezicht kent, gegeven de beleidscyclus van het ziekenhuis, een jaarlijkse
vergadercyclus met als vaste onderwerpen de behandeling van de strategische koers, het
jaarplan met de begroting, de uitvoering van de begroting en het jaarverslag met de
jaarrekening.
De Raad van Toezicht heeft, volgens de jaarplanning in 2015, zes reguliere
vergaderingen gehouden in aanwezigheid van de leden van het bestuursteam (Raad van
Bestuur en het medisch lid bestuursteam). Bij de vergadering in januari 2015 was de heer
J.H.A.J. Hautvast afwezig. Bij de overige 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.
Een delegatie vanuit de Raad van Toezicht heeft tweemaal een deel van een
overlegvergadering van de ondernemingsraad bijgewoond, waar thematisch is gesproken
over de medeverantwoordelijkheid van de werkgever voor een goede balans tussen werk en
privé van zijn medewerkers. Ook is van gedachten gewisseld over de manier waarop de
Raad van Toezicht toezicht kan houden op de kwaliteit van zorg.
Een delegatie vanuit de Raad van Toezicht heeft eenmaal een vergadering van de
cliëntenraad bijgewoond, waarbij met name werd gesproken over de verdere
kwaliteitsverbetering van de afdeling spoedeisende hulp en de toekomstige besturing van
het ziekenhuis.
Tijdens werkbezoeken heeft de Raad van Toezicht zich op locatie laten informeren over de
noodstroomvoorziening van het ziekenhuis bij de afdeling techniek van het facilitair bedrijf.
Met het bestuur van de medische staf is tweemaal overleg gevoerd. Daarbij is gesproken
over een nieuwe besturingsstructuur van het ziekenhuis met een optimale inbreng vanuit de
medische staf, in het licht van het nieuwe samenwerkingsmodel tussen het medisch
specialistisch bedrijf en de ziekenhuisorganisatie.
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Besluiten
Tijdens de Raad van Toezichtvergaderingen zijn naast thematische onderwerpen ook de
reguliere zaken besproken volgens de in het ziekenhuis gehanteerde beleidscyclus c.q.
planning en controlcyclus en zijn specifieke onderwerpen aan de orde geweest:
x
Er is goedkeuring verleend aan de door de Raad van Bestuur vastgestelde begroting
2016.
x
Aan de Raad van Bestuur is met waardering voor het resultaat decharge verleend
betreffende het financiële jaarverslag over 2015, mede op grond van een toelichting
door de interne directeur financiën, informatie & control/controller en een goedkeurende
verklaring van de accountant van Deloitte.
x
Het geïntegreerd strategisch kader 2013-2016 (versie 2016) is goedgekeurd.
x
Het corporate kader 2016 is een combinatie van een beleidsinhoudelijk- en financieel
kader. De Raad van Toezicht heeft hiermee ingestemd.
x
De financiële resultaten van het ziekenhuis zijn besproken aan de hand van een advies
vanuit de auditcommissie financiën, op basis van de verstrekte kwartaalrapportages.
x
De opdracht aan de accountant is geformuleerd voor de controle over het boekjaar
2015. In 2015 is de overstap gemaakt naar Deloitte voor de accountantsdiensten voor
de boekjaren 2015 t/m 2018, conform de bepalingen in de Governancecode Zorg.
x
Er is ingestemd met de voorgenomen beëindiging van deelname in de instellingsapotheek Gelderse Vallei.
x
Wijziging besturingsstructuur ziekenhuis vanaf 1 januari 2016 en hieraan gekoppeld is
goedkeuring verleend aan een statutenwijziging van het ziekenhuis per december 2015.
Door middel van presentaties door leden van het directieteam is de Raad op de hoogte
gesteld van interne en externe ontwikkelingen op het gebied van:
x
Alliantie Voeding Gelderse Vallei; een samenwerkingsverband tussen het
(voedings)ziekenhuis en Wageningen Universiteit.
x
Meerjaren financieel model, inclusief de meerjaren investeringshuisvestingsplannen.
x
Bevindingen van de nieuwe accountant ten aanzien van de bestaande managementsystemen en procedures.
x
9HUNHQQLQJWRHNRPVWVFHQDULR¶VYRRUKHWPDNHQYDQVWUDWHJLVFKHNHX]HVYDQKHW
ziekenhuis voor de periode 2017-2020.
x
Het organiseren van kosteneffectiviteit rondom de verstrekking van (dure)
geneesmiddelen.
x
Mogelijkheden van data-visualisatiesoftware voor het genereren van stuurinformatie, dat
wordt gebruikt voor het monitoren en realiseren van bedrijfsdoelen.
x
ICT-ontwikkelingen; enerzijds ter voorbereiding op (grote) ICT-investeringen in de
toekomst en anderzijds de ambities/resultaten met betrekking tot e-zorg toe te lichten.
Auditcommissie financiën
De commissie heeft in 2015 viermaal vergaderd met de Raad van Bestuur en de controller.
Er is een nieuw informatieprotocol opgesteld aan de hand van een jaarcyclus.
De concept jaarstukken, de managementletter 2015, de interim bevindingen 2015 en de
begroting 2016 werden met de accountant besproken. Ook zijn de financiële
kwartaalrapportages en het treasurystatuut en het treasuryjaarplan 2015 aan de orde
geweest. Er is goedkeuring verleend aan een agiostorting voor de onderlinge WAverzekeraar Medirisk.
Verder is onder andere besproken:
x
Het fiscaal beleidsplan op grond waarvan het ziekenhuis binnen de fiscale wet- en
regelgeving zo optimaal mogelijk omgaat met belastingen.
x
De werkwijze van de afdeling zorginkoop.
x
Meerjaren-investeringsplannen.
x
De voorbereiding respectievelijk het bespreken van de interim controle 2015 in
aanwezigheid van de accountant.
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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. Dit reglement is in 2015 regulier herzien. Ook zijn de twee leden
vanuit de Raad van Toezicht in 2015 herbenoemd.
De arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Raad van Bestuur zijn gebaseerd
op de gemeenschappelijke regeling van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in
Zorginstellingen en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis Directeuren. De leden van
de Raad van Bestuur worden gehonoreerd volgens de WNT.
In 2015 heeft de commissie met name aandacht besteed aan de langdurige ziekte van één
van de bestuurders en het re-integratietraject daarna.
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 (zie bijlage 2) is
toestemming verleend door de Raad van Toezicht.
De onkostenvergoedingen aan de leden van de Raad van Bestuur zijn goedgekeurd door de
Raad van Toezicht. Deze waren passend in het licht van de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van het ziekenhuis.
Overzicht uitgaven ZGV voor leden Raad van Bestuur in 2015
D. Starkenburg
Representatiekosten
per maand
Onkostenvergoeding
per maand

¼
¼

Extra declaratie
Auto

¼

Ziektekostenverzekering
Creditcard

¼

Hotelovernachtingen

¼

Mw. N.W. Zeller
Representatiekosten
per maand
Onkostenvergoeding
per maand

¼
¼

Auto
Ziektekostenverzekering

¼
¼

Deze kosten worden netto uitbetaald via het salaris.
Eens per vijf jaar wordt dit onderbouwd met bonnen.
Deze kosten worden netto uitbetaald via het salaris.
Eens per vijf jaar wordt dit onderbouwd met bonnen.
Beide bestuurders hebben een telefoon en I-pad van
ZGV. Kosten voor aanschaf zijn voor ZGV.
Reiskosten openbaar vervoer.
Beide bestuurders hebben een lease auto. Aanschaf,
onderhoud en brandstof zijn voor kosten ZGV.
Tegemoetkoming ziektekostenverzekering per jaar.
Alle creditcardafrekeningen zijn getekend door de RvT.
In dit overzicht zijn alle afrekeningen t.b.v. de leden van
de RvB toegevoegd.
Hotelovernachtingen in 2015; in totaal 16.

Deze kosten worden netto uitbetaald via het salaris.
Eens per vijf jaar wordt dit onderbouwd met bonnen.
Deze kosten worden netto uitbetaald via het salaris.
Eens per vijf jaar wordt dit onderbouwd met bonnen.
Beide bestuurders hebben een telefoon en I-pad van
ZGV. Kosten voor aanschaf zijn voor ZGV.
Reiskosten openbaar vervoer.
Beide bestuurders hebben een lease auto. Aanschaf,
onderhoud en brandstof zijn voor kosten ZGV.
Tegemoetkoming ziektekostenverzekering per jaar.
Werkgeversbijdrage IZZ.
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Auditcommissie kwaliteit
Deze adviescommissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij het uitvoeren van de
verantwoordelijkheden op het terrein van bewaking, beheersing en verbetering van kwaliteit
van zorg en heeft ook een klankbordfunctie. Het in 2011 door de Inspectie voor de
Gezondheidszorg gepubliceerde Toetsingskader voor bestuurlijke verantwoordelijkheid voor
kwaliteit en veiligheid is daarbij behulpzaam. De auditcommissie kwaliteit maakt gebruikt van
een informatieprotocol ter structurering van haar vergaderingen.
De commissie heeft in 2015 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. De twee leden vanuit de Raad van Toezicht zijn
in 2015 herbenoemd. Ook is h
Tijdens de vergaderingen is onder ander stilgestaan bij:
x
Ontwikkelingen op het gebied van Crew Resource Management.
x
Overgang van het accreditatieprogramma van NIAZ naar Q-Mentum.
x
De subsidieregeling kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg.
x
Kwaliteitsstructuur van de organisatie in relatie tot de start van het medisch
specialistisch bedrijf en borging van verantwoordelijkheden.
x
IGZ-indicatoren.
x
Calamiteiten gemeld bij de inspectie.
x
Functioneren vakgroepen/medisch specialisten.
Mutaties Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat in december 2015 uit zes leden. Aan de hand van een
rooster van aftreden vindt herbenoeming plaats met een maximum van twee
zittingstermijnen van vier jaar. Met de zittende zes leden van de Raad van Toezicht zijn de
relevante specifieke deskundigheden voldoende in de Raad vertegenwoordigd (bijlage 1).
Per 1 augustus is de heer Breukink toegetreden tot de Raad van Toezicht, als opvolger van
de heer Bleichrodt, die eind 2014 zijn functie tussentijds heeft neergelegd. Werving heeft
plaatsgevonden via publicatie in een regionaal en landelijk dagblad en op de website van
het ziekenhuis en de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders.
De heer De Boon heeft zijn functie per 31 december 2015 regulier neergelegd en heeft het
voorzitterschap, na onderlinge consultatie van de Raad, na acht jaar overgedragen aan de
heer Bosveld. Met een intern minisymposium over de rol van voeding in transmurale zorg is
zijn afscheid op informele wijze vormgegeven.
In november 2015 is in eigen beheer gestart met de werving van een nieuw lid van de Raad
van Toezicht, waarbij door de cliëntenraad gebruik is gemaakt van hun bindend
voordrachtrecht.
Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2015
Ir. ing. H. de Boon, voorzitter, tevens lid remuneratiecommissie
Drs. R. Bosveld, lid, tevens voorzitter auditcommissie financiën
Dr. IJ.J.H. Breukink, lid, tevens lid auditcommissie financiën
Prof. dr. J.G.A.J. Hautvast, vicevoorzitter, tevens voorzitter auditcommissie kwaliteit
Mw. dr. L.C.J.M. Lemaire MBA, lid, tevens lid auditcommissie kwaliteit
Mw. dr. E.M. Ott, lid, tevens voorzitter remuneratiecommissie
Mw. M.H. van Haren, ambtelijk secretaris
Meer informatie over de leden van de Raad van Toezicht is opgenomen in bijlage 1.
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7.1.3 Governancestructuur
Besturingsmodel
Het ziekenhuis wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Bestuur
is eindverantwoordelijk voor de besturing van het ziekenhuis. Door de Raad van Toezicht is
goedkeuring gegeven aan dit jaarverslag.
Planning & controlcyclus
De planning & controlcyclus werd in 2015 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 2016) en de kaderbrief 2016 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 2016 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 2015 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 2015 waren er geen meldingen via de klokkenluidersregeling.
7.1.4 Naleving principes Governancecode
Maatschappelijke verantwoording
Het ziekenhuis staat open voor en bevordert periodiek overleg met relevante stakeholders
en belanghebbenden die actief zijn binnen het verzorgingsgebied. Dit gebeurde in 2011 nog
ad hoc, maar per 2012 structureel voorafgaand aan de beleidsdagen. De medische staf legt
jaarlijks verantwoording af over het in de instelling gevoerde medisch beleid (zie 7.2). De
vrijgevestigd medisch specialisten rapporteren over de prestatie-indicatoren, maken een
jaarverslag per maatschap en geven inzicht in de visitatierapporten van de
beroepsvereniging en de Medisch Specialisten Registratie Commissie. Het ziekenhuis
registreert en publiceert haar prestaties op basis van de indicatoren die door de
ledenvergadering van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zijn of zullen worden
vastgesteld. Bij de opstelling van dit jaarverslag is eveneens rekening gehouden met de
principes uit de Zorgbrede Governancecode.
Het ziekenhuis beschikt over adequate interne procedures voor de opstelling en de
publicatie van het jaarverslag en de jaarrekening. De externe accountant woont
vergaderingen bij van de Raad van Toezicht en de auditcommissie, waarin zijn verslag over
het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en waarin wordt besloten over de
goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening.
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.
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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 verdeling van
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader uitgewerkt.
De Raad van Bestuur heeft interne procedures opgesteld die ervoor zorgen dat financiële
informatie steeds bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe
financiële verslaggeving is gewaarborgd. Daarnaast zijn er interne procedures voor kwaliteit
van zorg, veiligheid en goed werkgeverschap.
De interne risicobeheersing- en controleprocedures zijn vanaf 2009 geïntegreerd in een
risicomanagement 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 YDQ7RH]LFKW%HODQJULMNHWKHPD¶VKLHUELM
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 het ziekenhuis
en de daarvoor gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van
Toezicht. In de profielschets is opgenomen, dat bij de selectie van nieuwe en herbenoeming
van bestaande leden van de Raad van Toezicht wordt gekeken naar het aantal bestuurlijke
en toezichthoudende functies van de leden, zodat een goede taakvervulling gewaarborgd is.
Dit aspect is bij de herziening in 2012, in het reglement Raad van Toezicht opgenomen.
Tenminste een lid van de Raad van Toezicht beschikt over voor de zorgorganisatie
relevante kennis en ervaring in de zorg. Dit is opgenomen in de profielschets Raad van
Toezicht en wordt ook toegepast. In de profielschets zijn ook andere
deskundigheidsgebieden opgenomen, zodat voldoende deskundigheid is gewaarborgd. In
bijlage 1 is zichtbaar dat de samenstelling evenwichtig is wat betreft de verschillende
achtergronden, deskundigheid en ervaring van de leden. De scholing van de leden van de
Raad van Toezicht wordt per lid apart bekeken.
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Gronden voor schorsing of ontslag van de Raad van Toezicht leden en de procedure is
statutair vastgelegd in artikel 21. Een lid van de Raad van Toezicht verricht nimmer taken
van de Raad van Bestuur. Dit is geregeld in artikel 10, lid 3 van de statuten.

7.2

Medezeggenschap

Medische staf
De Vereniging Medische Staf (VMS) van Ziekenhuis Gelderse Vallei 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 2015 stond in het teken van de invoering van integrale prestatiebekostiging.
Hierdoor bestaan sinds 1 januari 2015 binnen de medische staf drie organen: de VMS, de
VMSD (Vereniging van Medisch Specialisten in Dienstverband ) en de CMSGV (Coöperatie
Medisch Specialisten Gelderse Vallei). Dit vraagt goede afstemming tussen de drie organen
en tussen de drie organen en het ziekenhuis. In 2015 is een aanzet gemaakt om tot een
nieuwe structuur binnen de medische staf te komen om optimale afstemming en
samenwerking te bereiken. Dit wordt verder uitgewerkt in 2016.
Kwaliteit
Op het gebied van kwaliteit zijn vele activiteiten uitgevoerd in 2015. De stuurgroep
medicatieveiligheid heeft een plan van aanpak opgesteld om de medicatieveiligheid verder
WHYHUEHWHUHQ(U]LMQYLMIWKHPD¶VEHQRHPG'HDFWLYLWHLWHQELQQHQLHGHUWKHPDZRUGHQ
aangestuurd door een medisch specialist, een ziekenhuisapotheker en een zorgmanager.
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden ten aanzien van het voorschrijven en de
overdracht van medicatie zijn beschreven. Verder is er een prospectieve risicoanalyse
uitgevoerd bij het elektronisch voorschrijven en zijn vervolgens verbeteracties ingezet. Ook
is er een pilot medicatieverificatie bij spoedopnamen gestart om inzichtelijk te krijgen
hoeveel tijd dit de verschillende betrokken functionarissen kost en waar barrières in het
SURFHV]LWWHQ2SEDVLVKLHUYDQ]XOOHQVFHQDULR¶VZRUGHQgeschetst waarna het
voorkeursscenario in 2016 wordt ingevoerd.
In 2015 is het besluitvormingsproces rond dure geneesmiddelen opnieuw ingericht. Reden
hiervoor was dat de kosten voor dure geneesmiddelen explosief stegen en Ziekenhuis
Gelderse Vallei onderbehandeling van patiënten wil voorkomen. Bekeken is hoe het
besluitvormingsproces anders kan worden ingericht zodat inhoudelijke keuzes kunnen
worden gemaakt waarbij het financiële risico wordt beheerst en onderbehandeling van
patiënten wordt voorkomen. Er is een aantal commissies ingericht die achtereenvolgens op
patiëntniveau nagaan of het gevraagde dure geneesmiddel geïndiceerd is, of de
behandelmethode toegevoegde waarde heeft, welke impact dit heeft voor het ziekenhuis om
tot slot te bepalen welke behandelingen in ons ziekenhuis kunnen worden geleverd in relatie
tot strategische keuzen.
Er is in 2015 een start gemaakt met het voeren van jaargesprekken kwaliteit en veiligheid
met alle vakgroepen. Het hoofd kwaliteit en de medisch specialist kwaliteit spreken in dat
gesprek met de vakgroep over onder andere de complicatieregistratie, kwaliteitsindicatoren,
906WKHPD¶VPHGLVFKHSURWRFROOHQHQ + 605
De opgestelde verbeteracties voor informed consent zijn ingezet. Eind 2015 is opnieuw een
steekproef informed consent gedaan. Het resultaat was sterk verbeterd ten opzichte van de
eerdere steekproef. Bij een aantal vakgroepen is nadere analyse noodzakelijk. Tevens wordt
nog uitgezocht hoe informed consent rond diagnostische, invasieve onderzoeken is
geregeld.
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De medische staf is actief betrokken bij de zelfevaluatie van Q-Mentum/NIAZ en het
accreditatietraject Zelfstandige Klinieken Nederland bij Vivre. Het beleidsplan medische
technologie is aangepast en er wordt gewerkt aan het vastleggen van de bekwaam- en
bevoegdheid van medisch specialisten om met hoog risico apparatuur te werken.
Visitaties
In 2015 zijn de volgende vakgroepen regulier gevisiteerd: radiologie, orthopedie,
reumatologie, cardiologie, medische microbiologie, anesthesiologie (opleidingsvisitatie) en
gynaecologie (opleidingsvisitatie). Een tussentijdse visitatie vond plaats bij urologie.
Een afvaardiging van het stafbestuur en de Raad van Bestuur heeft gesproken met alle
visitatiecommissies. Tevens zijn bij verschillende visitaties gesprekken gevoerd met medisch
specialisten die veelvuldig samenwerken met de betrokken vakgroep. Voorafgaand aan
iedere visitatie heeft het stafbestuur informatie opgevraagd bij aanpalende specialismen als
inhoud voor het gesprek met de visitatiecommissie.
Zorg en organisatie
In 2015 is door een deel van het stafbestuur geparticipeerd in de beleidsdagen van het
ziekenhuis. Tijdens deze dagen is gesproken over ontwikkelingen binnen en buiten het
ziekenhuis en hoe het ziekenhuis daarop in kan spelen. Dit is vervolgens in een stafbrede
bijeenkomst verder besproken. Daarin werd duidelijk dat voor de medische staf het
versterken van de basiszorg belangrijk is en het verder invullen van de speerpunten en het
goed organiseren van de electieve zorg een aandachtspunt is.
In 2015 heeft een extern adviseur op verzoek van het ziekenhuis de processen op de
spoedeisende hulp (SEH) geanalyseerd en op basis van zijn bevindingen aanbevelingen
gedaan. Door de Raad van Bestuur zijn vervolgens twee medisch specialisten aangesteld
om de afdeling te helpen de aanbevelingen om te zetten in acties om de (medische) zorg op
de SEH verder te verbeteren. Diverse verbeteringen zijn doorgevoerd waaronder het
invoeren van de functie van zorgcoördinator.
Opleiding en onderzoek
In 2015 hebben alle medewerkers en medisch specialisten op het centraal OK-complex een
training Crew Resource Management (CRM) gevolgd. De leden van het kernteam CRM en
het videofeedback-team CRM hebben nog een aanvullende training gehad. Inmiddels wordt
regelmatig een OK-team gefilmd in de dagelijkse werkzaamheden en de videobeelden
worden aan het eind van de dag nabesproken met de leden van het OK-team. De lessen uit
deze nabesprekingen worden vertaald naar structurele veranderingen in procedures op de
OK (briefing, time-out etc.) die de patiëntveiligheid verder vergroten.
Een curriculumcommissie bestaande uit medewerkers en medisch specialisten heeft een
management development cursus leiderschap en management ontwikkeld voor medisch
hoofden/zorgmanagers van de functionele eenheden (FE) om het FE management verder te
professionaliseren. De cursus is begin 2016 gestart.
Alle medisch specialisten hebben in 2015 een basale reanimatietraining gevolgd. Bij wijze
van pilot hebben de anesthesiologen, samen met de anesthesiemedewerkers, een
teamtraining specialistische reanimatie op de eigen werkplek (OK) gevolgd. Tevens hebben
arts-assistenten en verpleegkundigen van de afdelingen chirurgie en interne geneeskunde
gezamenlijk een teamtraining gedaan rondom het thema de vitaal bedreigde patiënt. Deze
training bestond uit een e-learning gevolgd door een scenario-simulatietraining met een
LOTUS-vrijwilliger in de rol van een vitaal bedreigde patiënt.
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In samenwerking met de projectgroep modernisering medische vervolgopleidingen van de
KNMG is op 22 april een cursus opleidingsprofessionalisering in het ziekenhuis gehouden
(onderwerpen: algemene competenties, begeleiden op leervoorkeuren en feedback op
professioneel gedrag).
Verder zijn de eerste stappen gezet om de opleiding ziekenhuisarts te verkrijgen.
Het researchfonds heeft meerdere wetenschappelijke studies financieel ondersteund met
een start-XSELMGUDJHYDQPD[LPDDO¼.000. Op 5 februari is voor de tweede keer een
wetenschapsavond georganiseerd en verscheen ook weer een wetenschapsjournaal.
Voeding, sport en bewegen
De stafcommissie voeding, sport en bewegen is eind 2014 opgericht met het doel de
medische staf te adviseren over hoe de speerpunten kunnen worden geïntegreerd, onder
andere in de dagelijkse patiëntenzorg. In 2015 is het lastig gebleken om de medische staf te
adviseren en heeft de stafcommissie zich HHUVW]HOIYHUGHULQGHWKHPD¶VYHUGLHSWDit heeft
geleid tot oplevering van een visiedocument en het verrichten van een uitgebreide SWOT
analyse om inzicht te krijgen in de kansen en bedreigingen. Ook is nog duidelijker geworden
wat de taak van de stafcommissie is: advisering van de medische staf ten aanzien van
integratie van deze speerpunten in de dagelijkse patiëntenzorg, het verrichten van hieraan
gerelateerd wetenschappelijk onderzoek en bijdragen aan de profilering van het ziekenhuis
als state of the art en referentieziekenhuis ten aanzien van voeding, sport en bewegen in de
zorg.
Samenwerking
Er is binnen de medische staf gewerkt aan stroomlijning en optimalisatie van de afstemming
tussen de verschillende organen (VMS, VMSD en CMSGV). Het gezamenlijk optrekken
heeft eind 2015 geresulteerd in een nieuwe tijdelijke samenstelling van het stafbestuur. In
het nieuwe stafbestuur is een deel van de besturen van de CMSGV en de VMSD
vertegenwoordigd. Dit vergemakkelijkt de afstemming en zorgt voor eenduidigheid in
informatie. Naar derden wordt op deze wijze met 1 mond gesproken. In 2016 wordt gekeken
of verdere integratie van de drie organen binnen de medische staf wenselijk en mogelijk is.
ICT
ICT is een vast agendapunt binnen de kernstafvergadering geworden en er bestaat meer
inzicht in de verschillende commissies ICT en de stafleden die daarin participeren.
Daarnaast is zichtbaar meer verbinding en betere communicatie ontstaan tussen de afdeling
informatisering en automatisering en de medische staf. Uitdaging blijft om de afstemming te
optimaliseren en van twee werelden, zorg en ICT, één geheel te maken.
Samenstelling per 31 december 2015
In de algemene ledenvergadering van 7 december 2015 is besloten om de samenstelling
van het stafbestuur aan te passen en de voorzitters en vicevoorzitters van de CMSGV en de
VMSD een formele rol in het stafbestuur te geven.
E.J.F.M. de Kruijf, voorzitter
Dr. D.G. Snijdelaar, vicevoorzitter, portefeuillehouder onderwijs, onderzoek en opleiding
Mw. dr. J.M.T. Klein Gunnewiek, lid met aandachtsgebied patiëntveiligheid
Mw. M.S. van der Steen, lid met aandachtsgebied ICT
Dr. R.M. Cardinaal, lid (voorzitter Coöperatie)
M. van der Beek, lid (vicevoorzitter Coöperatie)
Dr. J.N. Stolk, lid (voorzitter VMSD)
Mw. K.T.M. Oud (vicevoorzitter VMSD)
P.J.C. Kapitein, toehoorder
Dr. C. Sietses, toehoorder
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Het stafbestuur wordt administratief en beleidsmatig ondersteund door het bureau medische
staf.
Ondernemingsraad (OR)
Vanaf 1 maart is er één OR met 17 leden. De OR heeft als aandachtsgebied de
organisatiebrede medezeggenschap en de beleidsstukken en overlegt met de Raad van
Bestuur. De decentrale medezeggenschap wordt vormgegeven door twee OR onderdelen:
OR onderdeel zorg en OR onderdeel faciliterend. Dit geeft naar verwachting meer
duidelijkheid en kortere lijnen. In verband met het verbeteren van de interne communicatie
en beeldvorming binnen de OR en binnen de organisatie en het voorbereiden van mogelijk
de OR verkiezingen in oktober 2016, heeft de OR een nieuwe voorbereidingscommissie
ingesteld: de voorbereidingscommissie communicatie.
Alle zorgmanagers van zorgafdelingen krijgen het OR onderdeel zorg als gesprekspartner.
Alle zorgondersteunende afdelingen, stafafdelingen en het facilitair bedrijf krijgen het OR
onderdeel faciliterend als gesprekspartner. Terugkoppeling en uitwisseling van informatie
vindt plaats in de OR.
De OR telt op basis van de Wet op de ondernemingsraden 17 zetels, waarvan er op
31 december 2015 16 bezet waren. Vanuit de organisatie is een beleidsmedewerker aan de
OR toegevoegd die geen lid is van de OR maar het ambtelijk secretariaat voert.
De OR voelt zich mede verantwoordelijk voor medewerkers en organisatie. Hiermee wil de
OR een bijdrage leveren aan de kwaliteit van medewerkerparticipatie en continuïteit van
bedrijfsvoering.
De OR behartigt de belangen van medewerkers en de organisatie. Fysieke, sociale en
financiële veiligheid zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.
De OR werkt hierin constructief samen met de andere adviesorganen en de achterban,
waarbij integriteit en respect uitgangspunten zijn. In relatie tot de zeggenschap is de OR
sparringpartner, klankbord en partner in dialoog. Hierbij maakt zij gebruik van informatie en
deskundigheid van medewerkers en externen. Tevens volgen de leden interne en externe
ontwikkelingen om beleidsvoorstellen en initiatieven te bespreken en zo nodig te toetsen. De
OR hanteert een gestructureerde werkwijze, stelt prioriteiten en neemt initiatieven. Tot slot
investeert de ondernemingsraad in ontwikkeling en behoud van eigen kennis en kwaliteit.
Advies- en instemmingsaanvragen
In 2015 ontving de OR 12 advies- en 22 instemmingaanvragen:
Instemmingbesluiten
x Beëindiging RMO
x Logging van inzage in gegevens binnen NeoZis en X-Care
x Visie op mantelzorg
x Toetsbeleid rekenen in de zorg
x Uitbreiding uren klinisch verloskundigen afdeling kraam/verlos 24/7 beschikbaarheid
x Wijziging werktijden afdeling neurologie
x Wijziging prijsbeleid personeelsrestaurant
x Wijziging arbeidstijd recovery
x Invoering re-integratieoverleg
x Procedure en formulier jaargesprek
x Agressiebeleid
x Wijziging aanvangstijd chirurgie B2
x Wijziging handboekregeling zwangerschapsverlof en uitkering
x Wijziging handboekregeling ouderschapsverlof
x Screeningsbeleid

Jaarverslag 2015 Ziekenhuis Gelderse Vallei

51

x
x
x
x
x
x
x

Eenmalige extra vergoeding Meerkeuzesysteem Arbeidsvoorwaarden (MKA)
Vitaliteitbeleid
Persoonsgebonden opleidingsbudget 2016
Telefonische bereikbaarheid management At Your Request
Continuering persoonlijke levensfasebudgetregeling 2016
MKA
Notitie vergoeding kwaliteitsregister en beroepsvereniging

Adviesbesluiten
x Wijziging Statuten Ziekenhuis Gelderse Vallei
x Besturing 2016
x Investeringsaanvraag LC-MS
x Strategisch kader 2013-2016
x Beleidskader de zorgprofessional ± aantoonbaar bekwaam en deskundig
x Profiel vacature lid Raad van Toezicht
x Opheffen van de afdeling kort verblijf
x Veranderingen organisatiestructuur facilitair bedrijf
x Combineren van medische technologie met klinische fysica
x Verminderen exploitatietekort parkeergarage
x Notitie ouderengeneeskunde
x Invoering eigenrisicodragerschap ziektewet Ziekenhuis Gelderse Vallei
Dagelijks Bestuur per 31 december 2015
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)
Vanaf november 2015 zijn mw. N. ten Holte en B. Tabali toegevoegd in verband met
vervanging bij ziekte.
Overige OR leden
C. van den Dikkenberg (longpoli)
G. Hooijer (PSA)
Mw. M.H. Hellinga (afdelingssecretaresse chirurgie 1/2)
Mw. G. Kroesbergen (gespecialiseerd verpleegkundige SEH)
V. van der Post (IC)
J. Sartorius (neurologie)
C. Schaap (orthopedie)
Mw. M. van Veen (verpleegkundige dagbehandeling)
M. Verhoef (Poli oncologie)
C. Vervoort (OKC)
Beleidsmedewerker
Mw. M. Muller
Cliëntenraad
Het jaarthema van de cliëntenraad (CR) in 2015 was µGoede Zorg kan altijd beter!¶
Als belangenbehartiger van de cliënten zijn kwaliteit van de zorg, veiligheid en gastvrijheid
belangrijke onderwerpen. Adviesaanvragen worden altijd in de eerste plaats vanuit het
perspectief van de cliënt beoordeeld. Ook in het afgelopen jaar zijn de leden van de raad
actief betrokken geweest bij de veranderingen die in de zorg plaatsvinden, in samenwerking
met zorgprofessionals van het ziekenhuis.

Jaarverslag 2015 Ziekenhuis Gelderse Vallei

52

Commissies
Thema's waar de commissies zich in 2015 op gericht hebben, zijn gebaseerd op het
strategisch kader Ziekenhuis Gelderse Vallei en het meerjarenplan CR 2015-2018.
Facilitaire zaken
In 2015 is regelmatig overleg geweest met de directeur facilitair bedrijf en het hoofd
hoteldienst. Vrijwel alle facilitaire zaken zijn hier aan de orde geweest, waaronder
belangrijke onderwerpen als:
Bewegwijzering: een aantal gemaakte opmerkingen worden uitgewerkt en
toegepast
Eventuele vervanging en aansluiting op de multi media: dit onderwerp is nog niet
afgerond
Patiëntencontactcentrum: is inmiddels operationeel
Aanmeldzuilen op de poliklinieken: hieraan wordt hard gewerkt en dit zal
vermoedelijk in 2016 worden ingevoerd
Project klinische verpleegafdeling
Gastvrijheid: op het Nationaal Congres Gastvrijheidszorg is het ziekenhuis
gewaardeerd met het hoogst te bereiken aantal sterren van vijf
Hygiëne: hiervoor wordt onderzoek verricht om tot verbetering te komen
Kwaliteit schoonmaak: bezien wordt om dit op een andere wijze uit te doen voeren
Parkeerservice: vanuit de CR is bepleit om dit te handhaven; dit is door het
ziekenhuis overgenomen
Structuurplan ziekenhuis: hierop zijn, waar nodig, een aantal reacties gegeven
Financiën
De financiële commissie bereidt de adviezen voor over de financiële aangelegenheden van
het ziekenhuis: jaarrekening, begroting, kwartaalrapportages en bezuinigingen. Het
uitgangspunt hierbij is het belang van de patiënt.
In 2015 werd onder andere bezuinigd door het samenvoegen van verpleegafdelingen.
Daarnaast speelde de uitbreiding en verhoging van de parkeertarieven voor de
parkeergarage.
Uiteindelijk heeft de CR de Raad van Bestuur geadviseerd om het voorgenomen besluit ten
uitvoer te brengen. De parkeertarieven blijven in 2016 een aandachtspunt.
Kwaliteit en zorg
Het project palliatief consultteam intramuraal is in 2015 positief afgerond.
Ouderenzorg
Een van de leden van de CR is betrokken geweest bij de stuurgroep seniorvriendelijk
ziekenhuis, die als doel heeft het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis te behalen. Het
keurmerk, een initiatief van de ouderenbonden, laat zien dat de zorg is afgestemd op de
wensen en behoeften van kwetsbare ouderen. Het ziekenhuis is getoetst op 15
kwaliteitsaspecten, waarvan voor minimaal acht aspecten 75 van de 100 punten moeten
worden gehaald. Een score die het ziekenhuis ruimschoots heeft gehaald. Daarnaast is
meegewerkt aan het ontwikkelen van een informatiefolder voor senioren (70+).
Spoedzorg
In 2015 is een vertegenwoordiging namens de CR drie keer op bezoek geweest bij de
leidinggevende van de spoedeisende hulp. De gesprekken vonden in een open sfeer plaats
en betroffen de verbetering van de bereikbaarheid en de doorstroom, de personele situatie,
het waarborgen van de privacy van de cliënten en de samenwerking huisartsenpost/
spoedzorg.
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Interne activiteiten
x
Deelname aan impressierondes
x
Open dag
x
Evaluatie werkzaamheden en functioneren CR
x
Overleg met verpleegkundige adviesraad
x
Overleg met ondernemingsraad
x
Overleg met klachtenfunctionaris
x
Beleidsdagen Ziekenhuis Gelderse Vallei
Externe activiteiten
Ook in 2015 zijn diverse congressen, netwerkdagen en symposia (o.a. A.R.T.Z.) bezocht die
werden georganiseerd door onder andere het landelijk steunpunt cliëntenraden en
cliëntenraden samenwerkende ziekenhuizen. Een lid van de CR is lid van de Raad van
Advies van ZorgBelang Gelderland.
Vergaderingen
De raad is in 2015 11 keer bijeen geweest. Driemaal in aanwezigheid van een lid van de
Raad van Bestuur waarvan eenmaal samen met een delegatie van de Raad van Toezicht.
Het dagelijks bestuur is 11 keer bijeen geweest ter voorbereiding van de vergaderingen.
Daarnaast hebben de voorzitter en de vicevoorzitter gehoor gegeven aan de uitnodiging van
de Raad van Toezicht voor een jaargesprek.
Evenals in voorgaande jaren heeft de raad zich tijdens de reguliere vergaderingen door
zorgprofessionals uit Ziekenhuis Gelderse Vallei laten informeren over uiteenlopende
onderwerpen.
Adviezen
In 2015 heeft de CR gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur
over onder andere:
x
Statutenwijziging
x
Begroting 2016
x
Verminderen exploitatietekort parkeergarage
x
Jaarrekening 2014
x
Logging van inzage in patiëntgegevens
x
Strategisch kader 2013-2016
x
Besturing 2016
x
Ouderengeneeskunde
x
Visie op mantelzorg
x
Visie op geestelijke verzorging
Samenstelling CR per 31 december 2015
J.W. Overeem, voorzitter, Renswoude
Mw. F. Bijl, vicevoorzitter, Veenendaal
Mw. A.G. Kaptein, secretaris, Barneveld
Mw. H.S.T. Blankestijn, Veenendaal
A.C. Boer, Veenendaal
Mw. C. Gooiker, Wageningen
J.L. Kooij, Ede
H. Roseboom, Veenendaal
H. Vunderink, Veenendaal
Mw. M. Faassen, ambtelijk secretaris
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Verpleegkundige Adviesraad (VAR)
Het jaarthema van de VAR in 2015 ZDVµHLJHQDDUYDQPLMQYDN¶. De VAR wil met dit
thema verpleegkundigen stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen voor het uitvoeren
van hun eigen verpleegkundige werkzaamheden.
Het jaarthema vraagt om een regierol van de VAR om verpleegkundigen te stimuleren 100%
eigenaar te zijn van het verpleegkundig vak. Op het gebied van de verpleegkundige
beroepsgroep was in 2015 veel gaande, neem bijvoorbeeld de profielschetsen van de MBOen HBO-verpleegkundige. Hierin heeft de VAR in 2015 zowel een coachende als
regisserende rol gespeeld. In het voorjaar is er een studiedag geweest waarin de VAR
aandacht heeft besteed aan de regierol.
Adviezen
De VAR heeft de Raad van Bestuur geadviseerd met betrekking tot de volgende
onderwerpen:
 Visie op mantelzorg
 Ouderengeneeskunde
 Agressie
 Logging van inzage in patiëntgegevens
 Beleidskader de zorgprofessional
 Kwaliteitsimpuls
 Procesverbetering
 Strategisch kader 2013-2016
 Profiel vacature Raad van Toezicht
Overleg met de Raad van Bestuur
Er is in 2015 vijf keer overleg geweest met de Raad van Bestuur. Tijdens deze overleggen
zijn de directeuren zorg twee keer aangeschoven. De agenda voor dit overleg wordt
opgesteld door het dagelijks bestuur van de VAR en het voorzitterschap ligt bij de voorzitter
van de VAR.
Ontwikkeling VAR
De VAR heeft op haar studiedag gekeken welke rol van de VAR het meest bijdraagt aan de
gewenste ontwikkelingen van de verpleegkundige beroepsgroep. De VAR heeft gekozen
voor de regisserende rol. Om de rol van regisseur te vervullen is het belangrijk om als VAR
haar bestemming duidelijk te formuleren. Dit is opgesplitst in twee subgroepen:
x Ziekenhuisbreed: kwaliteit van zorg, kwaliteit en veiligheid, gezonde bedrijfsvoering,
continue verbeteren.
x Verpleegkundigen: PPP (professionaliseren, positioneren, profileren) zeggenschap,
verantwoordelijkheid, aanspreekbaarheid, eigenaarschap verpleegkundig vak,
verpleegkundig leiderschap ontwikkelen, beroepsontwikkeling.
Vergaderingen
In de huidige opzet van de VAR is de vergaderfrequentie één keer per maand. Om
slagvaardig, zichtbaar en proactief te zijn, zodat adequaat op actuele zaken kan worden
ingespeeld, is er een dagelijks bestuur waarin de voorzitter van de VAR, het hoofd
zorginnovatie en twee leden van de VAR participeren. Het dagelijks bestuur komt één keer
per maand bij elkaar om zaken voor te bereiden en te bespreken zodat beleidsbeïnvloeding
en de zichtbaarheid van de VAR worden verbeterd.
VAR Lunches
Maandelijks organiseert de VAR een VAR-lunch, met uitzondering van de maand augustus.
De opkomst tijdens deze lunches was goed. Het overgrote GHHOYDQGH]HFROOHJD¶VEHWURIIHQ
verpleegkundigen (i.o.).
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Dit jaar zijn de volgende onderwerpen tijdens de lunches aan bod gekomen:
Januari:
100% eigenaar van MIJN vak, verpleegkundige zorg 2015.
Februari:
artsenvisite: Docter en Nursing Practice. Artsen en verpleegkundigen met
elkaar in gesprek.
Maart:
De patiënt in beweging: zelf doen!
April:
µ+(/37KHW+RVSLWDO"¶
Mei:
Zorg voor de (kwetsbare) oudere. Veranderende zorg? Verpleegkundige
krachtig en effectief! MBO- en HBO-zorg; het ideaalplaatje voor onze
patiëntenzorg.
Juni:
Reanimatie- en behandelbeleid, graag met (verpleegkundige) kwaliteit.
Juli:
Multizorg: ontslag en nu?
September: Ik hau van jou.
Oktober:
Dik voor elkaar show.
November:
Ben jij financieel gezond in 2016? Denk mee over financiële herverdeling.
December:
Mijn patiënt geeft pijnscore van 5, wat nu? Maak kennis met (on)bekende
kennis over pijn en pijnmedicatie.
Week van de verpleging
In 2015 was 11 t/m 14 mei de week van de verpleging Tijdens deze week zijn op maandag,
dinsdag, woensdag en donderdag VAR lunches georganiseerd. Tijdens deze week stond de
verpleegkundige centraal. Met deze lunches bereikten we in twee sessies 80-FROOHJD¶V
Op 12 mei is de verpleegkundige trofee uitgereikt aan Anneke Eerlandt en Ria van de Bor.
Overige activiteiten
 Deelname beleidsdagen
 Deelname werkconferentie MBO-HBO
 Informatieplatform
 Participatie in de werkgroep deskundigheidbevordering verpleegkundigen
 Overleg met de OR (twee keer)
 Deelname landelijke VAR netwerkdag
 Gastlessen op de Christelijke Hogeschool Ede over de VAR
Bestuursleden VAR 31 december 2015
Mw. B. Kievit, voorzitter (zorgmanager SEH)
Mw. B. de Gans, vice voorzitter, (verpleegkundige neurologie)
H. van Noort, dagelijks bestuur, (verpleegkundige chirurgie)
W. de Heer, penningmeester (verpleegkundige recovery)
Mw. L. Straat, secretaris (verpleegkundige orthopedie)
Mw. G. Douw, lid (verplegingswetenschapper)
Mw. A. van Dijk, lid (verpleegkundige kinder- en jongerenafdeling)
Mw. M. van Dijk, lid, leerling
Mw. R. Karens, lid (leidinggevende zorg nefrologie/Interne)
M. Sanders, lid, verpleegkundige orthopedie
C. van der Spek, lid, verpleegkundige nefrologie
Mw. I. van Well, lid, verpleegkundige longafdeling
Mw. T. Holwerda, adviseur (hoofd zorginnovatie)
Mw. M. Krijgsman, ambtelijk secretaris
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8.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

8.1

Algemene maatschappelijke aspecten

Strategie
+HW]LHNHQKXLVKHHIWLQKDDUVWUDWHJLHHHQDDQWDOUHOHYDQWHWKHPD¶VRSJHQRPHQRSKHW
gebied van maatschappelijk verantwooUGRQGHUQHPHQ'H]HWKHPD¶V]LMQYHUDQNHUGLQRQ]H
strategie en sluiten naadloos aan bij de overall strategie: patiëntgericht, professioneel,
gezamenlijk en ondernemend.
Met het thema voeding en bewegen dragen we, samen met de Wageningen Universiteit, bij
aan continu voedingsonderzoek in de Alliantie Voeding Gelderse Vallei 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 maaltijdservice concept tot
terugdringing van verspilling van voedsel.
Opleiden is het tweede thema. Ziekenhuis Gelderse Vallei is een professioneel leerbedrijf,
met een achttal medisch specialistische opleidingen en een scala aan erkende
verpleegkundige specialistische en paramedische opleidingen. Het ziekenhuis leidt meer
personeel op dan het zelf nodig heeft. 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 groot en 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 2015 als apart thema op de agenda
gestaan van de Raad van Bestuur en het managementteam, wel steeds in relatie tot de
strategie.
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Planning & controlcyclus
Voor 2015 golden de volgende doelstellingen op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen:
- Doorontwikkeling zorgpakketten aan de hand van het gekozen profiel
- Onze medewerkers zijn flexibel, werken multidisciplinair en denken in processen
- Voeding, topsport en bewegen als onderdeel van de identiteit
Het management wordt periodiek geïnformeerd over betrouwbare en relevante onderwerpen
via een besloten deel op intranet, door distributie van informatie 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 directieteamoverleg of het individuele werkoverleg tussen Raad
van Bestuur en de betreffende directeur. In het overleg worden afspraken gemaakt over wie
welke verantwoordelijkheden heeft, welke acties worden ondernomen en hoe het tijdschema
eruit ziet. Afwijkingen van gestelde (kwantitatieve) doelen worden systematische besproken
in de kwartaaloverleggen. Incidenten worden besproken in het werkoverleg tussen directeur
en de Raad van Bestuur.
Prestaties
Maatschappelijk ondernemen
Ziekenhuis Gelderse Vallei kent diverse doelgroepen in dit aandachtsgebied, namelijk
omwonenden, het verzorgingsgebied (de regio), basisscholen in de regio en de Nederlandse
bevolking.
Met al deze groepen wordt contact onderhouden door middel van publiciteit, het organiseren
van een open dag, rondleidingen en demonstraties in de infotheek in de centrale hal van het
ziekenhuis. Een bijzondere samenwerking is er met het Groenhorstcollege in Ede, waardoor
leerlingen wekelijks de moestuin van het ziekenhuis onderhouden en de oogst ter
beschikking stellen aan patiënten, bezoekers en medewerkers.
ISO 26000
Ziekenhuis Gelderse Vallei is het eerste ziekenhuis dat zijn zelfverklaring op het
publicatieplatform ISO 26000 heeft gepubliceerd. Deze zelfverklaring betekent dat het
ziekenhuis zichzelf heeft getoetst aan de internationale richtlijn voor de maatschappelijke
verantwoordelijkheid van organisaties. 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.
Een groot aantal normen in de richtlijn gaat over de zorg voor mensen: de medewerkers en
SDWLsQWHQ2SKRRIGWKHPD¶VKHHIWKHW]LHNHQKXLVHHQGXXU]DDPEHOHLGeigen regie bij de
patiënt, gezonde voeding en bewegen ingebed in de zorg en steeds meer e-zorg, zoals
toegankelijke informatie voor dHSDWLsQWHQ]LMQQDDVWHYLDRQOLQHEHKDQGHOSURJUDPPD¶VHQ
digitale informatie tijdens de behandeling.
Maar ook heel praktisch werken we duurzaam: het ziekenhuis heeft bijvoorbeeld een
duurzame energievoorziening. Door middel van WarmteKoudeOpslag 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. Het ziekenhuis is succesvol in het herplaatsen van medewerkers.
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Goede informatievoorziening en klachtenafhandeling horen bij een maatschappelijk
verantwoorde organisatie. Maar ook een duidelijk omschreven financiële visie, maatregelen
tegen fraude/corruptie, het bevorderen van de efficiency en het tegengaan van verspilling.
Iconen ZGV
In het rapport is een zevental iconen opgenomen
I
Eigen regie bij de patiënt
II
Gezonde voeding, At your request
III
Bewegen
IV
(Top)sport
V
E-zorg, zinvolle en toegankelijke informatie voor de patiënt en zijn naaste
VI
De medewerker aan de top; ruim baan voor de zorgprofessional
VII
Leerhuis
Iconen I t/m V vallen in het kernthema patiëntenaangelegenheden, iconen VI en VII in het
kernthema sociaal beleid en icoon V past ook bij het thema rol en invloed zorgketen.

Bewaking voortgang
Voor de bewaking van en inzicht in de samenhang van de iconen en activiteiten
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hanteert het ziekenhuis onderstaande
tabel.

Onderwerp

MVO kernthema

Beleid

Duurzaam inkopen

Milieu

MVO-bewustwording

Bestuur van de
organisatie/transparantie

MVO-communicatie
versterken

Bestuur van de
organisatie/transparantie

Invloed en samenwerking
in de keten verder
versterken

Rol en invloed zorgketen

Milieu

Milieu

Eigen regie bij de patiënt

Patiëntenaangelegenheden

In 2015 zijn milieuvriendelijke
Obesitas stoelen en duurzame
injectiespuiten in gebruik genomen.
1x per jaar bespreking MVO in het
managementteam (MT) en aandacht
in jaarverslag.
Intern en extern berichten over
zelfverklaring MVO.
Aandacht voor MVO in MT en
jaarverslag.
In 2015 bepalen of we in 2016 een
nieuwe zelfverklaring MVO willen
maken.
Dit onderwerp heeft doorlopend
onze aandacht.
Regionale transmurale afspraken
e
e
(1 , 2 lijn platform); zorg dicht bij
huis en op de juiste plaats.
ARTZ de beste zorg op de juiste
plaats.
Er is een actieplan milieu en
terugdringen van verspilling in de
zorg is een belangrijk onderwerp
(strategisch kader).
Folders digitaal beschikbaar stellen.
Onderzoek gestart naar afval en
verlichting en gedrag gebruikers.
Staat expliciet in strategisch kader
en heeft langlopend de aandacht.
One stop shop, Focus Zorg.
Patiëntencontactcentrum.
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Onderwerp

MVO kernthema

Beleid

Gezonde voeding (At
Your Request)

Patiëntenaangelegenheden

Bewegen

Patiëntenaangelegenheden

(Top)sport

Patiëntenaangelegenheden

E-zorg

Patiëntenaangelegenheden
Rol en invloed in de zorgketen

Ruim baan voor de
zorgprofessional
Duurzame inzetbaarheid
medewerkers

Sociaal beleid

Leerhuis

Sociaal beleid

Voeding en bewegen staat expliciet
in het strategisch kader. Er is een
programmamanager voeding, sport
en bewegen en er loopt een
langdurende campagne
bewustwording.
Grootste onderzoekspopulatie
onderzoek naar darmkanker en de
invloed van voeding daarop.
Onderzoeksprogramma Eat to
move, Cater with care binnen
Alliantie Voeding.
Beweegwedstrijd, wielrenclub,
sportkalender op intranet
Patiëntgerichte interventies:
dialysefietsen, informatierondje (met
fysiotherapeut) op de afdeling
neurologie.
Olympische ringen, samenwerking
met NOC/NSF en Olympisch
Medisch Centrum
E-zorg staat expliciet in het
strategisch kader. Er loopt een
langer durend implementatietraject.
Sportgeneeskunde, focus zorg,
orthopedie (knie en heup).
Dit onderwerp komt in velerlei beleid
tot uiting, zoals ondermeer in de
ontwikkeling van het verpleegkundig
beroep.
Vitaliteitbeleid in 2015 vastgesteld.
Programma vitaal en gezond voor
medewerkers is gestart. Onderzoek
naar werkdruk heeft plaatsgevonden
en er is een plan van aanpak
gereed.
Werkkostenregeling met fiets,
bedrijfsfitness, vitaliteitbudget.
Bewegen op kantoor nulmeting.
Het concept leerhuis is ingevoerd.
Nieuw opleidingsplan is vastgesteld
en komt in implementatiefase.
Plan uitnutting gelden
kwaliteitsimpuls.
Functiemix op de afdelingen
ontwikkeld, waardoor
loopbaanpaden.
Ontwikkeltraject opgesteld + start
met uitvoering verpleegkundigen
van MBO naar HBO.
Werkgarantie voor medewerkers.
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Rondleidingen/evenementen
x Iedere twee weken heeft een ontvangst en rondleiding van groep drie of vier 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.
x Regionale gemeenten, organisaties en (voedings-)bedrijven doen regelmatig een beroep
op het ziekenhuis om met relaties een bezoek aan het ziekenhuis te brengen.
x In het kader van het speerpunt voeding en de samenwerking in de Alliantie Voeding
komen regelmatig groepen (buitenlandse) gasten zowel naar de Wageningen
Universiteit (voedingsonderzoek) als naar Ziekenhuis Gelderse Vallei (toepassing
nieuwste inzichten in de praktijk).
x In de infotheek zijn een achttal interactieve presentaties georganiseerd op het gebied
van ziekte/gezondheid en voeding en bewegen. Bezoekers en patiënten konden
informatie krijgen door een gratis spreekuur, gerechten proeven, fitheidtesten doen en
passend advies krijgen.
x Jaarlijks wordt 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 (oud) medewerkers en 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 routinezorg door te opereren,
polikliniekspreekuur te houden en les te geven gedurende bezoeken van ongeveer drie
weken per jaar. Verder geeft de stichting financiële en materiële ondersteuning voor
de bouw van een nieuwe operatie- en verloskamer en de verbetering van het laboratorium
en de apotheek. Mede dankzij een gift van medewerkers (bij de kerstmarkt ingezameld) is
de bouw weer een stuk gevorderd.

8.2

Milieuaspecten

Verbeteren energievoorziening (noodstroom, koeling)
Het uitbreiden van de energievoorziening (noodstroomvoorziening) is in 2014 gestart. De
nieuwe dieselaggregaten zijn in het nieuwe inkoopstation geplaatst en tevens zijn ook de
diverse schakelpanelen geïnstalleerd. De koppeling tussen het ziekenhuis en deze
aggregaten zou in 2015 in gebruik worden genomen waardoor het mogelijk is om
onafhankelijk van het commerciële stroomnet normaal te blijven functioneren.
Onder andere door het faillissement van de firma Imtech is dit uitgesteld naar 2016.
Energieverbruik
Het energieverbruik is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de buitentemperatuur en
derhalve moeilijk te beïnvloeden. Door de inzet van de WarmteKoudeOpslag (WKO) en de
WarmteKrachtKoppeling (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.
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Resultaten energieverbruik 2015
Onderwerp

Actie/omstandigheid

Resultaat (ten opzichte van 2014)

Gasverbruik

De verminderde inzet van de
:..¶VKHHIWGHdaling veroorzaakt Minder verbruik 152.450 m3
(zie ook elektra verbruik)

De toename is toe te schrijven aan
de problemen met de inzet van de Gestegen verbruik 1.035.190 Kwh
Elektriciteitsverbruik
:..¶V PRWRUWZHHPDDO
gereviseerd)

Waterverbruik

Extra verdamping inzet koeltorens

CO2 emissie

Inzet WKO installatie

9.

Ondanks een meerverbruik van 3.416
m3 zijn de kosten gelijk gebleven in
verband met een lagere inkoopsprijs

0,304 ton CO2/graaddag minder
uitgestoten (totaal 10.269 ton CO2)

Toekomst

We leven in een tijd van grote veranderingen. Op alle gebieden in de samenleving vinden in
meer of mindere mate veranderingen plaats en meer of minder snel. Ziekenhuis Gelderse
Vallei houdt deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten, beweegt mee of anticipeert
nadrukkelijk. Sturen op transitie is een vorm van organisch sturen. Organisch sturen
fluctueert van top-down naar bottom-up, vraagt geduld, tijd en vertrouwen en is een
combinatie van visie, strategie en actie.
Voor Ziekenhuis Gelderse Vallei betekenen deze veranderingen dat het ziekenhuis een
duale strategie hanteert. Binnen het huidige bedrijf worden schaduwlijnen ontwikkeld, wordt
geëxperimenteerd met nieuwe verdienmodellen en wordt actief gezocht naar geschikte
samenwerkingspartners.
Politiek
In de huidige politieke verhoudingen zie je de toenemende macht van de burgers ten
opzichte van de overheid terug in minder acceptatie van politieke besluiten: burgers gaan in
verzet en gebruiken de media om ander beleid af te dwingen. Incidenten worden uitvergroot
en leiden tot nieuwe toezeggingen. Het zorgsysteem is nu nog gebaseerd op angst,
wantrouwen, controle en beheersing. De politiek probeert in haar wet- en regelgeving zoveel
mogelijk onzekerheden uit te sluiten. In wetgeving vertaalt zich dit als volgt: van trust me via
show me naar prove me.
Economie
De financiële randvoorwaarden voor medisch specialistische zorg van het bestuurlijk
hoofdlijnenakkoord gelden nog tot en met 2017. Dit betekent een maximum groeipercentage
van 1% per jaar, exclusief jaarlijkse indexatie voor loon- en prijsbijstelling. Er blijft een
schaarste aan financieel kapitaal in de zorg.
In de economie is de overgang van een centrale economie naar een decentrale, circulaire
economie reeds in gang gezet.
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Burgers hebben behoefte aan een financieel stelsel dat eenvoudiger, rechtvaardiger en
dienstbaarder is. Nieuwe bedrijven met volledig andere verdienmodellen veranderen de
ketens: ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op de zgn. Über in de zorg.
Inkoop van zorg met de patiënt centraal betekent inkoop over de bestaande schotten heen.
De patiënt is erbij gebaat dat naar zijn zorgbehoefte wordt gekeken en niet primair naar de
financiële behoefte van de zorgaanbieders.
Sociaal-cultureel
Onderzoeken tonen aan dat er sprake is van een groeiende sociale ongelijkheid. Dit leidt tot
meer onrust en burgers die het heft in eigen handen nemen. De disruptieve burger komt
onstuitbaar dichterbij en richt zijn leefomgeving zelf in. De samenleving wordt meer
horizontaal, decentraal en bottom-up. De patiënt acteert vanuit eigen kracht in de eigen
omgeving en wordt meer zelfredzaam en pragmatisch: de patiënt denkt en beslist mee, eist
veel meer variëteit en vraagt betere en slimmere samenwerking.
Tegelijkertijd is er weer meer behoefte aan menswaarden in plaats van systeemwaarden.
Minder rendementsdenken en meer aandacht voor zorg die menselijker, eenvoudiger en
goedkoper is met aandacht voor duurzaamheid.
Technologie en innovaties
Digitalisering, robotisering en automatisering spelen een belangrijke rol. Door technologie
worden bepaalde ontwikkelingen ondersteund of mogelijk gemaakt, zoals individuele zorg op
maat (dokter Watson), een deel van het zorgproces vindt thuis plaats, digitale
informatievoorziening, dossierinzage, data import/export en interoperabiliteit. De
technologische ontwikkelingen gaan snel en de disruptieve technologie helpt de disruptieve
mensen om zich nog slimmer en beter te organiseren.
Personalized medicine zal de komen jaren verder tot ontwikkeling komen en daarmee
werkelijk behandeling op maat mogelijk maken.
Personeel
Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt zetten door. Nieuwe medewerkers beoordelen of een
bedrijf bij hen past en zullen gemakkelijker overstappen naar andere bedrijven.
Medewerkers zijn in de eerste plaats loyaal aan hun eigen behoeften.
Zorg in ziekenhuizen
Ziekenhuizen hebben medewerkers nodig die in staat zijn om de overgang van zorgen voor
naar zorgen dat te faciliteren en in een nieuwe rol een nieuwe vorm van zorg te leveren.
Medewerkers moeten kunnen denken vanuit mensen, kunnen verbinden, kunnen omgaan
met groepen en vrijwilligers, activeren, coachen en dienen.
De zorg wordt veel meer aangeboden in teamverband en zorg substitueert naar de eerste
lijn. Dit vraagt nauwe afstemming en goede overdrachten. In het ziekenhuis zelf neemt de
complexiteit van zorg toe; er komen steeds meer oudere patiënten met meerdere ziekten die
tegelijkertijd aanwezig zijn.
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Bijlage 1 Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2015

Naam

Functie

(relevante) (neven)functies

Specifieke
deskundigheid

Benoemd
sinds

Aftredend
per

Drs. R. Bosveld

Lid,
Tevens voorzitter
Auditcommissie
financiën

57

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

Corporate
Governance
Bedrijfskundig
Financieel
Management profit
Openbaar bestuur

01-12-2014

2018

Komt in
aanmerking
voor
herbenoeming
ja

Ir. Ing. Herman de Boon

Voorzitter, tevens
lid remuneratiecommissie

69

- Dir. HDB2002 b.v.
- Vz. Vereniging Bloemen-exporteurs
- lid board of directors Containercentrale (DK).
- Vz. RvC PGGM
- Vz. RvC Trobas
- Lid RvT Charimgroep

Netwerk zorg
Bedrijfskundig
Financieel
HRM
Management profit

26-09-2003

31-12-2015

nee

Dr. IJ.J.H. Breukink

Lid, tevens lid
Auditcommissie
financiën

51

- Lid Raad van Bestuur Wageningen UR
- voorzitter Raad van Advies World
Food Center Ede
- lid kerngroep FoodValley
- lid Comité van Aanbeveling
75 jaar Kröller-Müller Museum
- lid Raad van Toezicht Stichting
Belmonte Arboretum Wageningen
- lid Comité van Toezicht Operationeel
Programma EFRO Oost-Nederland
- lid stuurgroep Governance and

Bedrijfskundig
Financieel
HRM
Management profit
Onderwijs/wetensch

01-08-2015

2019

ja

Leeftijd
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Naam

Functie

(relevante) (neven)functies
Leeftijd

Finance VSNU
- lid Algemeen Bestuur Stichting SURF
- Lid CvT RIVM

Specifieke
deskundigheid

Benoemd
sinds

Aftredend
per

Komt in
aanmerking
voor
herbenoeming

Medisch
Voeding
wetenschap

05-03-2008

2016

nee

Prof.dr. J.G.A.J. Hautvast vicevoorzitter
tevens voorzitter
auditcommissie
kwaliteit van zorg
Mevrouw dr.
Lid,
L.C.J.M. Lemaire MBA
tevens lid
auditcommissie
kwaliteit van zorg

77

48

- anesthesioloog in het Onze Lieve
9URXZH*DVWKXLV 2/9* $¶GDP
- lid bestuur medische staf OLVG

Netwerk zorg
Medisch
Management zorg
Onderwijs /
wetenschap

01-01-2013

2017

ja

mevrouw dr. E.M. Ott

62

- Programmadirecteur,
Erasmus Centrum voor Zorgbestuur
- lid RvT van Thebe, zorgverleningsorganisatie Midden en West-Brabant
- voorzitter RvT Zorgbalans

Management en
beleid
Management zorg
Netwerk zorg
HRM

05-03-2008

2016

nee

Lid,
tevens voorzitter
remuneratiecommissie
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Bijlage 2 Samenstelling Raad van Bestuur (per 31 december 2015)

Naam

Functie

Leeftijd Nevenfuncties

drs. Dik van
Starkenburg

Voorzitter

60

drs. Nicolet W.
Zeller-van der Werf

lid

60

Werkzaam
in de
huidige
functie
sinds
01-03-2008

Werkzaam
bij de
organisatie
sinds

¾ Vz RvT St. Topaz
01-03-2008
¾ Lid adviesraad Mens
en Mij. ROC
Mondriaan
¾ voorzitter RvC
Medirisk
¾ lid Healthcare
Advisory Board ABN
AMRO
¾ Lid bestuur NVZ
01-01-2002 01-08-1977
¾ Lid RvT
Woonzorgcentrum de
Annenborch
¾ Bestuurslid Van
Kalmthout foundation
¾ Voorzitter College
CZO

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

Stichting Ziekenhuis Gelderse
Vallei

Stichting Ondersteunende
Diensten Ziekenhuis Gelderse
Vallei

Clean Care
Support
B.V.
MediRisk

Instellings
apotheek
Gelderse
Vallei B.V.

Stichting
Gelderse Vallei
Vivre

Stichting Alliantie
Voeding
Gelderse Vallei

Stichting tot Hulp aan
de Stichting
Ziekenhuis Gelderse
Vallei

Ziekenhuis
Gelderse Vallei
Ondersteunende
Diensten Holding
B.V.

Ziekenhuis
Gelderse Vallei
Parkeren B.V.

Ziekenhuis
Gelderse Vallei
Parkeren CV
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10. JAARREKENING 2015
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10.1 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING
10.1.1 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

1
2

139.323.812
933.809
140.257.621

146.054.962
151.279
146.206.241

3
4
5
6

3.265.025
24.144.630
2.367.914
58.600.381
88.377.950

3.357.737
43.410.588
2.231.356
16.920.789
65.920.470

228.635.571

212.126.711

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

727.172
4.405.004
42.081.449

727.172
4.527.213
38.619.479

Totaal eigen vermogen
Aandeel derden

47.213.625
61.147

43.873.864
90.854

Totaal groepsvermogen

47.274.771

43.964.718

ACTIVA

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

Ref.
PASSIVA

Groepsvermogen
Kapitaal
Herwaarderingsreserve
Algemene en overige reserves

7

Voorzieningen

8

13.137.408

12.283.556

Langlopende schulden

9

107.130.246

114.725.518

10
11

5.863.237
55.229.908

-1.396.687
42.549.605

228.635.571

212.126.711

Kortlopende schulden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBCzorgproducten
Overige kortlopende schulden
Totaal passiva
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10.1.2 GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref.

2015
€

2014
€

209.775.566
7.202.235
9.365.093

178.648.185
6.395.548
10.784.515

226.342.895

195.828.248

110.236.455
15.542.369
32.335.329
60.639.074

108.330.810
15.005.441
0
63.611.228

218.753.226

186.947.479

7.589.669
-4.157.406

8.880.770
-4.702.615

3.432.263
0

4.178.154
0

3.432.263
29.708
3.461.971

4.178.154
43.538
4.221.692

2015
€

2014
€

3.461.971

4.221.692

3.461.971

4.221.692

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Opbrengsten zorgprestaties
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

15
16
17

Som der bedrijfsopbrengsten

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

18
19
20
21

Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT
Rentelasten

22

RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING
Vennootschapsbelasting
RESULTAAT BOEKJAAR
Resultaat aandeel derden
RESULTAAT BOEKJAAR

23

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

2015
€

€

2014
€

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

7.589.669

1
8

15.552.019
853.852

8.880.770

14.874.774
3.194.876
16.405.871

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

3
10
4
5
11

92.712
7.259.924
19.265.957
-136.558
12.702.993

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde en ontvangen interest

23

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

1
1
2

35.761
1.862.770
-3.391.844
-647.826
-6.641.437
39.185.028

-8.782.575

63.180.568

18.167.844

-4.157.406

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

18.069.650

-4.702.615
-4.157.406

-4.702.615

59.023.162

13.465.229

-9.492.718
549.639
-782.530

-12.029.716
450.636
341
-9.725.609

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-11.578.739

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden
Nieuw opgenomen leningen

9
9

-7.617.960
0

-7.481.828
0

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

-7.617.960

-7.481.828

Mutatie geldmiddelen

41.679.592

-5.595.337

16.920.789
41.679.592
58.600.381

22.516.126
-5.595.337
16.920.789

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari
Mutatie boekjaar
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. De stichting heeft ten doel op een patiëntgerichte en betrokken
wijze als geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf kwalitatief hoogwaardige (para-)medische en
verpleegkundige zorg te (doen) bieden in de regio en houdt daartoe voorzieningen in stand.
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.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar, met
uitzondering van de verkorting van de afschrijvingstermijn voor activa m.b.t. echo's en scopen. Voor verdere
toelichting wordt verwezen naar het onderdeel gebruik van schattingen verderop in deze paragraaf.
Integrale tarieven
Voor DBC's/ DBC-zorgproducten die geopend zijn vanaf 1 januari 2015 is sprake van integrale tarieven.
Hierdoor maakt het honorarium in de jaarrekening 2015 deel uit van de bedrijfsopbrengsten en is deze
afzonderlijk zichtbaar onder de bedrijfslasten. Aangezien in boekjaar 2014 geen sprake was van integrale
tarieven wijken de vergelijkende cijfers substantieel af.
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.
In 2015 heeft herziening plaatsgevonden van de afschrijvingstermijnen van specifieke medische apparatuur. Het
betreft scopen en echoapparatuur. Vastgesteld is dat de technische levensduur niet overeenkomt met de voor
2015 gehanteerde afschrijvingstermijn van 10 jaar. Op grond hiervan is deze vastgesteld op 7 jaar. Voor 2015
heeft dit tot een eenmalige aanpassing geleid van de post afschrijvingen met € 0,8 miljoen.
Consolidatie
In de geconsolideerde jaarrekening van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn de financiële gegevens
verwerkt van de tot de groep behorende maatschappijen en andere rechtspersonen waarop overwegende
zeggenschap kan worden uitgeoefend of waarover de centrale leiding wordt gevoerd.
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de
resultaatbepaling van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Gegevens van geconsolideerde maatschappijen die andere grondslagen hanteren, zijn omgerekend naar de
grondslagen van de rechtspersoon. Alleen wegens gegronde en in de toelichting vermelde redenen zijn in de
geconsolideerde jaarrekening afwijkende grondslagen gehanteerd.
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de andere in de consolidatie betrokken
rechtspersonen en vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen
onder eliminatie van de onderlinge verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het
vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen zijn afzonderlijk in de geconsolideerde
jaarrekening tot uitdrukking gebracht.
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De navolgende organisaties maken deel uit van de verslaggevende eenheid:
Stichting Ondersteunende Diensten Gelderse Vallei te Ede:
• Ziekenhuis Gelderse Vallei Ondersteunende Diensten Holding B.V. te Ede;
• Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren C.V. te Ede;
• Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren B.V. te Ede;
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede:
• Clean Care Support B.V. te Ede.
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei Vivre te Ede.
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft over bovenstaande organisaties, met uitzondering van Clean Care
Support B.V. (51%), volledige zeggenschap (100%).
Verbonden rechtspersonen
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht
onder de toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partij.
Transacties tussen groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Er hebben zich geen
transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag
Grondslagen 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.
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. De
voorschotten van verzekeraars (zowel onderhandenwerk als nog te factureren productie) zijn opgenomen onder
de operationele kasstromen.
Toelichting specifieke aandachtspunten jaarrekening 2015 medisch specialistische zorg
Inleiding
De landelijke onzekerheden voor instellingen voor medisch specialistische zorg (ziekenhuizen, UMC’s en ZBC’s)
zijn de afgelopen jaren verder verminderd. De resterende in de jaarrekening 2015 van toepassing zijnde
(landelijke) aandachtspunten voor Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei hebben betrekking op:
1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2014;
2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2015;
3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar;
4. Afwikkeling van het FB-systeem geldend tot en met 2011;
5. Overgangsregeling kapitaallasten.
Bij de omzetbepaling van de DBC zorgproducten en overige zorgproducten heeft Stichting Ziekenhuis Gelderse
Vallei de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling gehanteerd zoals opgenomen in paragraaf 1.4.3 van
deze jaarrekening. Hierbij zijn de uitkomsten van het aanvullend omzetonderzoek 2014 meegenomen en is de
“Handreiking Rechtmatigheidsonderzoek 2015 Medisch Specialistische Zorg” gevolgd.
Toelichting (landelijke) onzekerheden jaarrekening 2015
De van toepassing zijnde (landelijke) aandachtspunten in de jaarrekening 2015 zijn (inclusief de status hiervan)
hierna toegelicht voor Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei:
1. Afwikkeling rechtmatigheidscontroles MSZ 2014
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de over de uitkomsten van het zelfonderzoek 2014 finale
overeenstemming bereikt met de zorgverzekeraars. De uitkomsten van de onderhandelingen hierover met de
zorgverzekeraars zijn verwerkt in deze jaarrekening en dit heeft niet geleid tot materiële wijzigingen van de in de
jaarrekening 2014 opgenomen nuanceringen.
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2. Rechtmatigheidscontroles MSZ 2015
De NFU, NVZ en ZN hebben in december 2015 een Handreiking Rechtmatigheidsonderzoek MSZ 2015
gepubliceerd. Door de NZa is niet bevestigd dat deze handreiking in overeenstemming is met publiekrechtelijke
regelgeving, waarmee een inherent risico blijft bestaan.
Deze rechtmatigheidscontroles worden beoordeeld door de representerende zorgverzekeraars. Op basis van dit
oordeel zullen alle verzekeraars gezamenlijk over de rechtmatigheid van de facturatie 2015 concluderen.
De instelling heeft op basis van een risicoanalyse onderzoek verricht naar de risico’s die voor Stichting
Ziekenhuis Gelderse Vallei materieel zijn. In deze risicoanalyse zijn de uitkomsten van eerder uitgevoerde
aanvullende omzetonderzoeken en beschikbare overige in- en externe controles betrokken. Ook is een
inschatting gemaakt van de DCM-controles over 2015 op basis van eigen tooling en op basis van (extrapolatie
van) informatie van de zorgverzekeraars.
Daarnaast is Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei bezig op basis van deze handreiking een onderzoek inzake
2015 uit te voeren. 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 1 september 2016 aan de representerende zorgverzekeraars aanleveren
en volgt voor eind 2016 uitsluitsel over dit onderzoek. Dit kan naar verwachting van de raad van bestuur van
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei leiden tot niet-materiële, nagekomen baten of lasten. Waar nodig heeft
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei nuanceringen geboekt.
Doelmatigheidscontroles over 2015 zullen door de zorgverzekeraars nog uitgevoerd worden. Stichting
Ziekenhuis Gelderse Vallei gaat er van uit dat dit geen financieel effect met terugwerkende kracht heeft. De NZa
heeft in het landelijk overleg echter niet bevestigd dat dit een terechte aanname is, dus deze onzekerheid blijft
vooralsnog bestaan. Privaatrechtelijk heeft Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei geen afspraken terzake
gemaakt met verzekeraars, anders dan verwerking van de aandachtspunten zoals opgenomen in het landelijke
omzetonderzoek en het bepalen van de toekomstige handelswijze op nieuwe doelmatigheidsaspecten.
De uit de genoemde werkzaamheden en controles voortvloeiende beste inschatting van het financieel effect op
de omzet en daarmee samenhangende posten is verwerkt in deze jaarrekening.
3. Toerekening van de contractafspraken met de zorgverzekeraars op schadejaar aan het boekjaar
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft met de zorgverzekeraars voor 2015 schadelastafspraken op basis
van plafondafspraken gemaakt. Toerekening van de schadelastafspraken aan het boekjaar 2015 heeft
plaatsgevonden op basis van een beste schatting van het voortgangspercentage ultimo 2015 in lijn met de
Handreiking omzetverantwoording, rekening houdend met de verwachte effecten van het
rechtmatigheidsonderzoek. Deze correcties zijn conform de Handreiking omzetverantwoording op de omzet
2015 in mindering gebracht en waar nodig verwerkt in de waardering van het onderhanden werk ultimo 2015.
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.
4. 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. De koepels ZN, NVZ en NFU hebben een convenant
gesloten over de procedure van afwikkeling. Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de jaren tot en met 2011
definitief afgewikkeld, inclusief de effecten van materiële controles ultimo 2011. Over de ultimo 2015
opgenomen post nog in tarieven te verrekenen bedragen in de balans is overeenstemming over de omvang en
wijze van afwikkeling bereikt.
5. Overgangsregeling kapitaallasten
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft op basis van de beleidsregel Garantieregeling kapitaallasten 20132016 (BR/CU-2139) en de door de NZa beschikbaar gestelde formulieren berekend op welke suppletie Stichting
Ziekenhuis Gelderse Vallei recht heeft. Op basis van de berekeningen komt de Stichting Ziekenhuis Gelderse
Vallei tot de conclusie dat er geen rechten zijn tot suppletie.
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.
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10.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de
verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de
jaarrekening genummerd.
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
2015. Het herwaarderingsverschil wordt toegevoegd/ onttrokken aan de herwaarderingsreserve. Groot
onderhoud wordt geactiveerd, de regelmatig voorkomende onderhoudskosten worden ten laste van de
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
uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de nettovermogenswaardemethode. Invloed van betekenis wordt in
ieder geval verondersteld aanwezig te zijn bij het kunnen uitbrengen van 20% of meer van de stemrechten. De
nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor
deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt
uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming. Indien de waardering van een
deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Deelnemingen
waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Indien
sprake is van een duurzame waardevermindering vindt waardering plaats tegen deze lagere waarde;
afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.
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%.
Onderhanden werk uit hoofde van DBC-zorgproducten
Het onderhanden werk uit hoofde van DBC-zorgproducten worden gewaardeerd tegen 50% van de verwachte
opbrengstwaarde. Deze verwachte opbrengstwaarde wordt bepaald door gebruik te maken van fractietabellen.
Op basis van de combinatie specialisme, zorgtype en diagnose kan met gebruik van historische gegevens een
voorspelling gedaan worden van de uiteindelijke DBC-zorgproducten. Hierbij is een correctie toegepast voor
automatisch geopende lege vervolgtrajecten.
Als gevolg van de integrale bekostiging per 1-1-2015 wordt ook onderhanden werk inzake honoraria
vrijgevestigd medisch specialisten in het OHW saldo meegenomen.
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 2014.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een statistisch bepaalde
nominale voorziening wordt getroffen op de vorderingen m.u.v de vorderingen op zorgverzekeraars, op grond
van verwachte oninbaarheid.
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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.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. Financiële instrumenten worden bij
de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in
de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten niet zijn gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van waardveranderingen in de resultatenrekening, maken eventuele direct toerekenbare
transactiekosten deel uit van de eerste waardering. In contracten besloten financiële instrumenten die niet
worden gescheiden van basiscontract, worden verwerkt in overeenstemminge met het basiscontract.
Afgeleide financiële instrumenten
Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs of lagere marktwaarde, tenzij hedge accounting onder
het kostprijs hedge model wordt toegepast.
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei past kostprijs hedge accounting toe, hierbij vindt eerst waardering plaats
tegen reële waarde. Zolang het afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van
een toekomstige transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, vindt geen herwaardering van dit instrument
plaats. Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de winst- en verliesrekening, wordt
de met het afgeleide instrument samenhangende winst of het met het afgeleide instrument samenhangende
verlies in de resultatenrekening verwerkt. Indien de afgedekte positie van een verwachte toekomstige transactie
leidt tot de opname in de balans van een niet-financieel actief of een niet-financiële verplichting past de instelling
de kostprijs van dit actief aan met de afdekkingsresultaten die nog niet in de resultatenrekening zijn verwerkt.
Een verlies voor het percentage groter dan de omvang van het afgeleide instrument ten opzichte van de
afgedekte positie wordt op basis van kostprijs of lagere marktwaarde direct in de resultatenrekening verwerkt.
Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, worden de afdekkingsrelaties beëindigd. De
cumulatieve winst die of het cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de resultatenrekening was
verwerkt, wordt als overlopende post in de balans opgenomen totdat de afgedekte transacties plaatsvinden.
Indien de transacties naar verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve
verlies overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening.
De instelling documenteert de hedgerelaties in specifieke hedgedocumentatie en toetst periodiek de effectiviteit
van de hedgerelaties door vast te stellen dat geen sprake is van overhedges. Indien afgeleide instrumenten niet
langer voldoen aan de voorwaarden voor ‘hedge accounting’, aflopen of worden verkocht of wanneer de
instelling niet langer kiest voor hedge accounting wordt hedge accounting beëindigd. De tot dat moment in het
vermogen verantwoorde resultaten blijven in het eigen vermogen uitgesteld tot het moment dat de toekomstige
transactie plaatsvindt. Indien de transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt, worden de in het eigen
vermogen uitgestelde cumulatieve hedgeresultaten naar de resultatenrekening gebracht. Periodiek wordt de
effectiviteit van de hedgerelaties getoetst door vergelijking van de cumulatieve reëlewaardewijziging van de
afgedekte positie met de cumulatieve waardewijzigingen van de afgeleide instrumenten. De laagste van de
cumulatieve waardewijziging van de afgedekte positie en de cumulatieve waardewijziging van de afgeleide
instrumenten wordt in de herwaarderingsreserve uitgesteld.
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.
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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. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 3,429%.
Voorziening claims en geschillen
De voorziening claims en geschillen is gevormd voor diverse juridische procedures en materiële controles van
zorgverzekeraars.
Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de
contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane
toezeggingen, blijfkans en leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 3,429%.
Personeelsvoorzieningen
De personeelsvoorziening is in hoofdzaak bestemd voor loondoorbetaling aan langdurig zieke medewerkers tot
maximaal 2 jaar en de hieruit voortvloeiende transitievergoedingen. De voorziening is gewaardeerd tegen
nominale waarde.
Voorziening eigen risico WA-verzekering
De voorziening eigen risico WA-verzekering dient ter dekking van toekomstige verplichtingen van nog af te
handelen claims, welke ten laste komen van het eigen risico van de stop-loss verzekering.
Schulden
Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één
jaar. De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden worden bij
eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs (nominale waarde).
10.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling
Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met
inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend
aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden
verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder
nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden
aan dit boekjaar toegerekend. De exploitatiecijfers 2014 zijn als gevolg van herrubricering op enkele plaatsen
aangepast, dit ten behoeve van een betere vergelijking met 2015.
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 2015 gevolgd. In de omzet zijn de honoraria van de vrijgevestigd medisch specialisten
inbegrepen.
Overheidssubsidies
Overheidssubsidies worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruitontvangen baten zodra er redelijke
zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat de groep zal voldoen aan de daaraan verbonden
voorwaarden. Subsidies ter compensatie van door de groep gemaakte kosten worden systematisch als
opbrengsten in de winst-en-verliesrekening opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden
gemaakt.
Personele kosten
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
resultatenrekening voorzover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
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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 2015 is de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds 97%. In 2015 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.
Financiële baten en lasten
De financiële baten en lasten betreffen van derden en groepsmaatschappijen ontvangen (te ontvangen) en aan
derden en groepsmaatschappijen betaalde (te betalen) interest. Tevens is hieronder opgenomen het aandeel
van de stichting in het resultaat van de op nettovermogenswaarde gewaardeerde deelnemingen danwel
ontvangen dividenden van deelnemingen waarin geen invloed van betekenis op het zakelijke en financiële
beleid wordt uitgeoefend en waardeveranderingen van financiële vaste activa en effecten.
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10.1.5 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE BALANS
ACTIVA
1. Materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

11.734.752
48.700.593
27.072
18.207.812
22.884.013
21.533.595
1.887.217
58.903
11.943.897
2.345.958

12.008.030
50.323.611
54.151
21.150.374
24.673.023
22.398.275
1.571.324
49.321
12.670.582
1.156.271

139.323.812

146.054.962

2015
€

2014
€

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

146.054.962
9.492.718
-122.210
-15.542.368
-9.651
-549.639

149.350.659
12.029.716
0
-14.556.862
-317.912
-450.636

Boekwaarde per 31 december

139.323.812

146.054.962

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

De cumulatieve afschrijvingen bedragen ultimo 2015 € 108.683.018
Toelichting:
De periodieke bedrijfswaardeberekening is op basis van een meerjarenfinaniceelmodel 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. Ultimo 2015 heeft hertaxatie
plaatsgevonden en is de waarde vastgesteld op € 10,5 miljoen. Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZivergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa en de WMG-gefinancierde vaste activa per activagroep
wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 1.6.
2. Financiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

Deelnemingen

933.809

151.279

Totaal financiële vaste activa

933.809

151.279

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

927.809
6.000
933.809

145.279
6.000
151.279

2.1 Deelnemingen

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

2015
€

Boekwaarde per 1 januari 2015

151.279

Bij: kapitaalstorting Medirisk B.A.

782.530

Boekwaarde per 31 december 2015

933.809

3. Voorraden
De specificatie is als volgt:

Voorraad Apotheek
Voorraad OK
Voorraad labaratorium
Voorraad techniek
Voorraad centraal magazijn
Voorziening incourantheid 5%

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

1.085.219
1.172.932
52.630
415.793
709.576
3.436.150
-171.125
3.265.025

1.356.433
1.024.858
44.876
419.984
687.578
3.533.729
-175.992
3.357.737

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

41.323.312
806.538
1.997.400
8.352.633
-28.335.253
0

31.720.710
0
2.215.646
8.567.735
-44.073
950.570

24.144.630

43.410.588

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

Debiteuren
Overige vorderingen
Overlopende activa
Nog te factureren DBC-zorgproducten
Af: ontvangen voorschotten
Vorderingen uit hoofde van transitieregeling

Toelichting:
Onder de vorderingen en overlopende activa is een voorziening opgenomen voor oninbare vorderingen van € 602.000 (2014:
€ 498.000).

4.1 Debiteuren
31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

41.925.312
41.925.312
-602.000
41.323.312

32.218.710
32.218.710
-498.000
31.720.710

Stand per 1 januari
Ten laste van de voorziening gebracht in betreffende jaar

2015
€
-498.000
133.002

2014
€
-678.000
148.564

Dotatie, ten laste van het resultaat
Stand per 31 december

-237.002
-602.000

31.436
-498.000

Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt:
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5. Vorderingen uit hoofde van financieringstekort
Vorderingen uit hoofde van financieringstekort:

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

2.367.914

2.231.356

Totaal vorderingen uit hoofde van financieringstekort

2.367.914

2.231.356

Specificatie vorderingen uit hoofde van financieringstekort

Stand per 1 januari 2015
Mutaties in boekjaar
Correcties vanuit materiële controles voor 2012
Stand per 31 december 2015
Stadium van vaststelling (per erkenning)

t/m 2011
€
2.231.356
136.558
2.367.914
c

a = interne berekening
b = overeenstemming met verzekeraars
c = definitieve vaststelling NZa
Toelichting:
Op 9 maart 2016 heeft ZGV bericht ontvangen van de NZa inzake de finale afwikkeling van het financieringstekort ad.
€ 2.367.914.
De NZa heeft het door de ZGV ingediende formulier terzake beoordeeld en hierin geen onregelmatigheden geconstateerd , zodat
verrekening met de zorgverzekeraars plaats kan vinden.
6. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

Kassen
Bankrekeningen

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

7.173
58.593.208
58.600.381

10.044
16.910.745
16.920.789

Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen direct opvraagbare tegoeden deels met
rentevergoeding.
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7. Groepsvermogen
Het 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 € - 2.211.549, 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:
Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

2015
€

Verschil per 1 januari 2015
Mutatie:
- Eigen vermogen Stichting Ondersteunende Diensten, Ede
- Eigen vermogen Stichting Gelderse Vallei Vivre, Ede

-2.049.071

Verschil per 31 december 2015

-2.211.549

-102.349
-60.128

De mutatie tussen het groepsvermogen en het enkelvoudig vermogen aan het begin en aan het eind van het boekjaar ad (€ 162.477)
is als volgt te specificeren:

2015
€
43.873.864
47.213.625

Groepsvermogen per 1 januari
Groepsvermogen per 31 december

€

-3.339.761

Enkelvoudig vermogen per 1 januari
Enkelvoudig vermogen per 31 december

45.922.935
49.425.173
-3.502.238

Mutatie boekjaar

162.477

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

3.432.263
3.624.448
-192.185
-29.708

Resultaat aandeel derden

-162.477

Kapitaal
Herwaarderingsreserve
Algemene en overige reserves

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

727.172
4.405.004
42.081.449
47.213.625

727.172
4.527.213
38.619.479
43.873.864

7.1 Kapitaal
Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal
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Saldo per
01-jan-15
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2015
€

727.172

0

0

727.172

727.172

0

0

727.172
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7.2 Herwaarderingsreserve

Herwaarderingsreserve

Saldo per
01-jan-15
€
4.527.213

Resultaatbestemming
€
0

Overige
mutaties
€
-122.209

Saldo per
31-dec-2015
€
4.405.004

Totaal herwaarderingsreserve

4.527.213

0

-122.209

4.405.004

Saldo per
01-jan-15
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2015
€

Algemene reserve
Reserve aanvaardbare kosten

-744.150
39.363.628

-162.477
3.624.448

0
0

-906.627
42.9 88.076

Totaal algemene en overige reserves

38.619.479

3.461.971

0

42.081.449

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

3.461.971

4.221.692

-122.209
0

0
0

-122.209

0

3.339.761

4.221.692

Het verloop is als volgt weer te geven:

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

Overzicht van het totaalresultaat van de instelling

Geconsolideerd netto-resultaat (na belastingen) toekomend aan de instelling
Herwaardering materiële vaste activa
Af: Gerealiseerde herwaardering ten laste van het eigen vermogen
Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen van de instelling als
onderdeel van het groepsvermogen
Totaalresultaat van de instelling

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

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

Saldo per
01-jan-15
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2015
€

6.571.327
3.375.774
1.343.000
479.530
513.926

2.685.450
1.039.688
272.524
557.677
399.472

1.630.720
1.182.514
215.524
471.207
83.682

0
517.312
0
0
0

7.626.057
2.715.636
1.400.000
566.000
829.7 16

12.283.556

4.954.811

3.583.647

517.312

13.137.408

Toelichting per categorie voorziening:
- De voorziening PLB-uren is gevormd voor de opgebouwde rechten en de specifieke overgangsregeling
van het Persoonlijk Levensfase Budget tegen een disconteringsvoet van 3,429%.
- 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 3,429%.
- De personeelsvoorziening is in hoofdzaak bestemd voor loondoorbetaling aan langdurig zieke medewerkers tot maximaal 2 jaar en
de hieruit voortvloeiende transitievergoedingen. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.
- Eigen risico WA-verzekering dient ter dekking van toekomstige verplichtingen van nog af te handelen claims, welke ten laste komen
van het eigen risico van de stop-loss verzekering.
Van de getroffen voorzieningen ultimo boekjaar kan worden gemeld dat circa € 3,5 miljoen als kortlopende verplichting is aan te
merken.
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9. Langlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

Schulden aan kredietinstellingen

107.130.246

114.725.518

Totaal langlopende schulden

107.130.246

114.725.518

Saldo per
31-dec-2015

Aflossingsverplichting

Resterende
Resterende
looptijd >1 jaar looptijd >5 jaar
€
€
€

€
Schulden aan kredietinstellingen

114.589.383

7.459.137

107.130.246

77.293.696

De boekwaarde van de leningen benadert de reële waarde. Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen
naar paragraaf 1.7 in de jaarrekening. Voor een nadere toelichting op de verstrekte zekerheden wordt verwezen naar punt 13.

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

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

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

-17.820.101
23.683.339

-20.857.793
19.461.106

5.863.237

-1.396.687

Het onderhanden werk per zorgverzekeraar op 31 dece mber 2015 is als volgt te specificeren:

Zorgverzekeraar

Menzis
Achmea
VGZ
CZ
Multizorg
DSW
Passanten/ SGV
Totaal

Onderhanden
werk

Af: ontvangen
voorschotten
€
€

Saldo per 31
december 2015
€

-7.126.208
-4.265.651
-3.526.334
-1.689.100
-797.739
-245.724
-169.346

9.317.000
6.340.000
5.787.000
2.058.486
0
180.853
0

2.190.792
2.074.349
2.260.666
369.386
-797.739
-64.871
-169.346

-17.820.101

23.683.339

5.863.237

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 bes chikbaar gesteld ten behoeve van het onderhandenwerk.
Stichting ziekenhuis Gelderse Vallei heeft per zorgverzekeraar een inschatting gemaakt in hoeverre de afgesproken omzetplafonds
worden gerealiseerd. Hierbij is eveneens gekeken naar het soort contractafspraak (aanneemsom/ zorgkost enplafond). Hieruit is
geconcludeerd dat de schadelastafspraken 2015 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.
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11. Overige kortlopende schulden
De specificatie is als volgt:

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

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

7.459.137
8.602.281
6.773.714
32.388.776
6.000

7.481.826
8.904.669
6.656.612
19.500.497
6.000

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

55.229.908

42.549.605

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

5.142.290
460.276
1.171.144

5.191.655
23.498
1.441.459

6.773.711

6.656.612

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

4.507.423
2.319.375
396.071
3.061.432
4.835.286
12.991
17.256.198

4.424.058
1.121.260
413.452
4.597.397
1.105.052
23.942
7.815.335

32.388.776

19.500.497

11.1 Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing
Omzetbelasting
Pensioenpremie

11.2 Overlopende schulden en overlopende passiva

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

Toelichting:
De post schulden aan verzekeraars betreft de geraamde overfinanciering (DBC omzet) op de gemaakte afspraken met
zorgverzekeraars.
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 € 41,3 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.
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In 2012 en 2013 zijn onderstaande financiële producten afgesloten:
Bank

Financieel product Ingangsdatum Hoofdsom

Looptijd
in jaren

Rentepercentage Reële waarde
totaal
per 31-12-2015

ABN AMRO

Swap

01-04-2012 € 11.000.000,=

9,75

ABN AMRO

Swap

29-12-2012 € 27.247.000,=

15

Rabobank

Swap

31-12-2012 €

5.000.000,=

10

2,99% € -

161.586

Rabobank

Swap

31-12-2012 € 10.000.000,=

20

3,54% € -

771.960

Rabobank

Swap

31-12-2013 €

6.000.000,=

10

3,43% € -

292.804

Rabobank

Swap

31-12-2013 € 10.000.000,=

20

3,88% € -

974.329

3,20% € -

399.121

3,25% € - 2.119.774

Voor deze financiële producten is geen premie betaald. De producten zijn uitsluitend aangeschaft om een variabele rente om te zetten
naar een vaste rente, waardoor het marktrenterisico wordt afgedekt. De producten sluiten perfect aan op de onderliggende roll-over
leningen en creëren daarmee een perfecte hedge. De opslag voor liquiditeit wordt vastgesteld op de ingangsdatum van de lening. In
de getoonde rentepercentages is de opslag opgenomen zoals die gold op 31 december 2015.
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.
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 € 39.476 aan Huizerhof Passage B.V.
(spreekuurcentrum Veenendaal)
Rabobank Vallei en Rijn U.A. heeft ultimo 2012 het navolgende kredietarrangement ter beschikking gesteld:
- Een rekeningcourantkrediet ten behoeve van de exploitatie van € 10 miljoen;
- Een viertal roll-over leningen van totaal € 31 miljoen.
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 kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te
vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het
macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch speci alistische zorg,
respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren
kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke
afhankelijk is van de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door
de Minister van VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is
gecommuniceerd.
MBI 2013/2014
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 april 2016 aan de Tweede kamer en NZA bericht dat voor 2013 een
overschrijding van het MBI-omzetplafond van € 29 miljoen heeft plaatsgevonden. Dit bedrag zal eenmalig in mindering worden
gebracht op het beschikbare macrokader medisch spec ialistische zorg 2017.
Voor 2014 is de verwachting, dat er geen sprake zal zijn van een overschrijding van het macrokader.
MBI 2015
Voor 2015 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op € 20.297,6 miljoen (prijsniveau 2014).
Met betrekking 2015 is nog geen enkel inzicht in een eventuele overschrijding van het MBI-omzetplafond. Op grond hiervan is
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het MBI voortkomende verplichting
en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31
december 2015.
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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 € 260.902
- looptijd contract tot 2020

- Spreekuurcentrum Veenendaal - jaarhuur € 211.262
- looptijd contract tot 2022
- Pascalstraat

- jaarhuur € 53.978
- looptijd contract tot 2019

14.3 Erfpacht
Ter zake erfpacht aan de de Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten, te Barneveld, dient jaarlijks € 14.648 (prijspeil 2015) 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 MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
10.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen
€

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

6.094.997
4.527.213
0

Boekwaarde per 1 januari 2015

10.622.210

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen
- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

Verbouwingen
€

Installaties

€

Vaste
inrichting
€

€

Totaal
vergunning
€

3.021.369
0
1.635.549

66.304.250
0
15.980.639

5.452.5 62
0
3.888.353

541.569
0
487.418

49.424.890
0
29.838.725

130.839.637
4.527.213
51.830.684

1.385.820

50.323.611

1.564.209

54.151

19.586.165

83.536.166

0

0

151.068

1.307.132

-122.210
272.628

27.079

2.436.181

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2015
Afschrijvingspercentage
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0
-122.210
4.194.088
0

0
0
0

315.886

233.753

0

0

315.886

0

0

233.753

549.639
0
0
549.639

-122.210

-151.068

-1.62 3.018

-272.628

-27.079

-2.669.934

-4.865.937

6.094.997
4.405.003
0

3.021.369
0
1.786.617

65.988.364
0
17.287.771

5.452.5 62
0
4.160.981

541.569
0
514.497

49.191.137
0
32.274.906

130.289.998
4.405.003
56.024.772

10.500.000

1.234.752

4 8.700.593

1.291.581

27.072

16.916.231

78.670.229

0,0%

5,0%

2,0%

5,0%

5,0%

5,0%
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10.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
10.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

€

€

€

€

€

€

Totaal
meldingsplichtige activa
€

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

16.055.182
0
3.384.710

0
0
0

16.055.182
0
3.384.710

18.854.274
0
9.126.471

364. 231
0
0

19.218.505
0
9.126.471

35.273.687
0
12.511.181

Boekwaarde per 1 januari 2015

12.670.472

0

12.670.472

9. 727.803

364.231

10.092.034

22.762.506

978.631

891.973

1.870.604

1.215.853

743.430

1.959.283

3.8 29.887

973.152

2.086.012

2.086.012

3.059.164

265.866

265.866

265.866

265.866

265.866

265.866

364.231

364.231

364.231

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

Trekkings
rechten

Onderhanden
Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden
Projecten

Subtotaal

973.152

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

0

0

0

0

364.231

364.231

364.231

5.479

891.973

897.452

-8 70.159

379.199

-490.960

406.492

Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

17.033.813
0
4.357.862

891.973
0
0

17.925.786
0
4.357.862

19.804.2 61
0
10.946.617

743.430
0
0

20.547.691
0
10.946.617

38.473.477
0
15.304.479

Boekwaarde per 31 december 2015

12.675.951

891.973

13. 567.924

8.857.644

743.430

9.601.074

23.168.998

5,0%

0,0%

10,0%

0,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage
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10.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
10.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris
€

Automatisering
€

Projecten in
uitvoeing
€

Totaal
WMG
€

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

45.130.523
0
20.457.500

5.813.779
0
4.242.455

792.040
0
0

51.736.34 2
0
24.699. 955

Boekwaarde per 1 januari 2015

24.673.023

1.571.324

792. 040

27.036.387

3.848.482

2.199.806

697.653

5.637.492

1.883.913

6.745.941
0
7.521.405

995.864

2.361.549

995.864

2.361.549

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

3.357.413
0
3.357.413

0

0

792.040

792.040
0
0
792.040

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-1.789.010

315.893

-94. 387

-1.567.504

Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

47.983.141
0
25.099.128

5.652.036
0
3.764.819

697.653
0
0

54.332.83 0
0
28.863. 947

Boekwaarde per 31 december 2015

22.884.013

1.887.217

6 97.653

25.468.883

10,0%

33,3%

0,0%

Afschrijvingspercentage
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10.1.6 GECONSOLIDEERD MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi
10.1.6.4 Niet WMG-gefinancierde vaste activa
Onroerende
goederen
€

Vervoermiddelen
€

Projecten in
uitvoering
€

Totaal
niet_WMG
€

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

20.389.085
0
7.718.503

84.553
0
35.232

0
0
0

20.473.638
0
7.753.735

Boekwaarde per 1 januari 2015

12.670.582

49.321

0

12.719 .903

25.399

34.860

12.902

752.084

15.627

73.161
0
767.711

41.277

41.277

31.626

31.626

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

0

0

0

0
0
0
0

-726.685

9.582

12.902

-7 04.201

Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

20.414.484
0
8.470.587

78.136
0
19.233

12.902
0
0

20.505.522
0
8.489.820

Boekwaarde per 31 december 2015

11.943.897

58.903

12.9 02

12.015.702

div.

20,0%

0,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage
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10.1.7 GECONSOLIDEERD OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2015

Geconsolideerd overzicht langlopende schulden ultimo 2015

onderhandse
leningen
ABN-AMRO 1)
ABN-AMRO 1)
ABN-AMRO
ABN-AMRO
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Gem. Ede
Gem. Ede
B.N.G.

jaar
2004
2004
2004
2012
2012
2012
2013
2013
2001
2012
1991

rente oorspronkelijk
saldo per
aflossing
%
bedrag
31-dec-2015
4,11%
37.155.000
23.531.500
L
2,85%
37.155.000
23.531.500
L
3,25%
37.155.000
23.531.500
L
3,20%
11.000.000
7.051.286
L
3,54%
10.000.000
8.500.000
L
2,99%
5.000.000
3.500.000
L
3,43%
6.000.000
4.800.000
L
3,88%
10.000.000
9.000.000
L
3,96%
6.806.703
4.033.603
L
4,25%
7.900.000
7.110.001
L
2,98%
453.780
0
L

totaal

168.625.483

114.589.390

looptijd resterende
totaal
looptijd
30
19
30
19
30
19
10
7
20
17
10
7
10
8
20
18
30
16
30
27
30
0

aflossingsaflossing
verplichting
looptijd
looptijd
in 2015
in 2016
1 t/m 5 jaar
> 5 jaar
1.238.500
1.238.500
6.192.500
17.339.000
1.238.500
1.238.500
6.192.500
17.339.000
1.238.500
1.238.500
6.192.500
17.339.000
1.128.204
1.128.204
5.641.020
1.410.266
500.000
500.000
2.500.000
6.000.000
500.000
500.000
2.500.000
1.000.000
600.000
600.000
3.000.000
1.800.000
500.000
500.000
2.500.000
6.500.000
252.100
252.100
1.260.500
2.773.103
263.333
263.333
1.316.665
5.793.336
158.823
0
0
0
7.617.960

7.459.137

37.295.685

zekerheid 1)
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
1

*
*
*

*
*
*

77.293.705

De gestelde zekerheden zijn als volgt:
1 rijksgarantie
2 pos/neg hypotheekclausule
3 hypotheek
1) Met betrekking tot deze ABN-AMRO leningen is algehele aflossing toegestaan op de expiratiedatum van de rentefixatieperiode.
De expiratiedatum is :
ABN-AMRO
ABN-AMRO

2004
2004

2,85%
4,11%
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10.1.8 TOELICHTING OP DE GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING
15. Opbrengsten zorgprestaties
2015
€

2014
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Overige zorgprestaties

206.866.111
2.909.455

175.612.403
3.035.783

Totaal

209.775.566

178.648.185

De specificatie is als volgt:

Toelichting bij punt 15:
De toename van de opbrengsten zorgverzekeringswet is het gevolg van de invoering van integrale tarieven per 1 januari 2015. Met de
6 inkoopcombinaties zijn voor 2015 schadelastafspraken gemaakt. De definitie schadelastjaar is niet gelijk aan omzetjaar. Voor de
vaststelling van de omzet in boekjaar 2015 is zowel gekeken naar de gerealiseerde schadelast 2014 als de geprognosticeerde
schadelast 2015. 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 2015
opgesteld met nadere richtlijnen voor het bepalen v an de opbrengsten en de nuanceringen. ZGV heeft zich gehouden aan deze
richtlijnen. De toerekening van schadelast naar de boekjaren 2015 en 2016 heeft plaatsgevonden op basi s van de
opbrengstenverdeling, waarbij de gerealiseerde (jaar t) en de te verwachten opbrengst (jaar t+1) de basi s vormen voor de verdeling
van de afspraak. Met deze methodiek worden de afspra ken op schadelastjaar toegerekend naar de boekjaren op basis van de
gerealiseerde productie. ZGV heeft bij het opstellen van de schadelastprognose 2015 gebruik gemaakt van fractietabellen in een
intern ontwikkeld prognosemodel. De uitkomsten zijn tot en met februari 2016 op afloop geanalyseerd.
Voordat de correctie in verband met het overschrijden van de schadelastafspraak wordt bepaald wordt eveneens beoordeeld welke
invloed de controles (materiële controle / self-assessment) hebben op de omzet 2015. Deze nuanceringen zijn verwerkt in de
gerealiseerde omzet alvorens de overschrijding van de schadelastafspraak is bepaald.

16. Subsidies
2015
€

2014
€

Opleidingsfonds AIOS
Opleidingsfonds ziekenhuisopleidingen
Overige subsidies

4.539.463
1.497.400
1.165.372

4.731.537
1.091.488
572.523

Totaal

7.202.235

6.395.548

2015
€

2014
€

Overige dienstverlening
Exploitatie niet aan prod. proces dienstbaar
Vrije markt

9.099.694
2.978
262.421

10.619.716
2.884
161.914

Totaal

9.365.093

10.784.515

De specificatie is als volgt:

2015
€

2014
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten

82.921.488
16.953.754
6.978.373
3.382.840

80.847.866
16.858.284
7.519.137
3.105.522

110.236.455

108.330.810

De specificatie is als volgt:

17. Overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

18. Personeelskosten

Totaal personeelskosten
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18.1 Lonen en salarissen
2015
€

2014
€

Lonen en salarissen
Personeel niet in loondienst

81.058.690
1.862.799

79.455.668
1.392.198

Totaal personeelskosten

82.921.488

80.847.866

2015
€

2014
€

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

42.499
189.307
953.883
1.736.555
133.255
327.340

77.828
211.854
937.170
1.385.026
167.253
326.390

Totaal personeelskosten

3.382.840

3.105.522

De aantallen personeelsleden in loondienst over het boekjaar:

2015

2014

Aantal FTE

1.796

1.794

2015
€

2014
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

15.542.369

15.005.441

Totaal afschrijvingen

15.542.369

15.005.441

2015
€

2014
€

32.335.329

0

18.2 Overige personeelskosten

19. Afschrijvingen op materiële vaste activa
De specificatie is als volgt:

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

Totaal honorariumkosten vrijgevstigde medisch specialisten

Toelichting 20:
Als gevolg van de invoering van integrale tarieven per 1 januari 2015 zijn per 2015 de honorariumkoste n vrijgevestigde medisch
specialisten opgenomen.
21. Overige bedrijfskosten
2015
€

2014
€

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

1.059.810
39.996.895
5.352.592

1.090.131
40.583.673
5.336.378

2.083.858
947.678
513.758
307.692
3.852.985

1.819.410
985.304
471.665
319.155
3.595.534

Algemene Beheerskosten
Dotaties en vrijval voorzieningen

10.139.788
237.003

13.038.892
-33.380

Totaal overige bedrijfskosten

60.639.074

63.611.228

De specificatie is als volgt:
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22. Financiële lasten
2015
€

2014
€

Rentelasten

4.157.406

4.702.615

Totaal financiële baten en lasten

4.157.406

4.702.615

2015
€

2014
€

29.708

43.538

29.708

43.538

De specificatie is als volgt:

23. Resultaat aandeel derden

Clean Care Support B.V.
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24. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sect or (WNT)
A. De bezoldiging van de topfunctionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt:

1
2
3
4
5

Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

6
7
8
9
10

Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (5 en 6)
Werkgeversbijdrage sociale lasten
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar
op termijn (in €)

11

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

100%

Dhr. Dr. T.T.
van Loenhout;
Medisch lid
Bestuursteam
01-07-2013
31-12-2015
60%

Dhr. Ir. Ing. H.
De Boon;
Voorzitter Raad
van Toezicht
26-09-2003
31-12-2015
n.v.t.

194.306
0
194.306
0
n.v.t.

190.310
0
190.310
0
n.v.t.

134.440
0
134.440
0
0

23.508

16.471

16.064

0

0

Dhr. D. van
Starkenburg;
Voorzitter Raad
van Bestuur
01-03-2008

Mw. N.W.
Zeller-van der
Werf; Lid Raad
van Bestuur
01-01-2002

100%

23.508
0
0

0

0

0

0

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

210 .777

206.375

134.440

23.508

12

223.410

220.813

134.440

13.500

Dhr. Prof. Dr.
J.G.A.J.
Hautvast; Lid
Raad van
Toezicht
01-08-2008

Mw. Dr.
L.C.J.M.
Lemaire; Lid
Raad van
Toezicht
01-01-2013

Mw. Dr. E.M.
Ott; Lid Raad
van Toezicht
05-03-2008

Dhr. drs. R.
Bosveld; Lid
Raad van
Toezicht
01-12-2014

Beloning 2014

1
2
3
4
5

Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

6
7
8
9
10

Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (5 en 6)
Werkgeversbijdrage sociale lasten
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar
op termijn (in €)

11

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

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

15.671

15.671

15.671

15.671
0
0

15.671
0
0

15.671
0
0

15.671
0
15.671
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

15. 671

15.671

15.671

15.671

12

11.250

9.000

9.000

750

Beloning 2014

1
2
3
4
5

Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

6
7
8
9
10

Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (5 en 6)
Werkgeversbijdrage sociale lasten
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
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 2014

Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Dhr. dr. IJ.J.H.
Breukink; Lid
Raad van
Toezicht
01-08-2015
n.v.t.
6.530
0
6.530
0
0
0
0
6.5 30
0
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B. De bezoldiging van de overige functionarissen die over 2015 in het kader van de WNT verantwoord worden , is als volgt:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (5 en 6)
Werkgeversbijdrage sociale lasten
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar
Uitkeringen in verband met beëindiging van het

Intensivist
01-02-2005

Intensivist
01-12-2004

Intensivist
01-05-2008

Intensivist
01-02-2009

100%
308.704
0
308.704

100%
248.617
0
248.617

100%
204.826
0
204.826

100%
204.826
0
204.826

10.963

10.850

10.768

10.768

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

319 .667

259.467

215.594

215.594

12

Beloning 2014

329.579

266.871

221.237

221.195

1
2
3
4
5

Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Intensivist
01-01-2004

Kinderarts
01-05-2004

Kinderarts
01-01-1997

Kinderarts
01-06-2002

80%

100%

95%

70%

6
7
8
9
10

Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (5 en 6)
Werkgeversbijdrage sociale lasten
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar
op termijn (in €)

164.029
0
164.029
0
0

213.947
0
213.947
0
0

168.595
0
168.595
0
0

135.888
0
135.888
0
0

8.607

10.785

10.714

7.512

11

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

0

0

0

0

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

172 .636

224.732

179.308

143.400

12

Beloning 2014

177.802

227.955

184.125

1
2
3
4
5

Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

Geriater
01-09-2006

Geriater
01-07-2009

Apotheker
01-02-2012

Longarts
01-01-2006

90%

100%

125%

80%

6
7
8
9
10

Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (5 en 6)
Werkgeversbijdrage sociale lasten
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar
op termijn (in €)

186.353
0
186.353

170.221
0
170.221

199.433
0
199.433

170.856
0
170.856

9.690

10.694

10.758

8.620

11

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

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

196 .042

180.916

210.191

179.476

12

213.293

212.141

181.718

Beloning 2014
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1
2
3
4
5

Functionaris (functienaam)
In dienst vanaf (datum)
In dienst tot (datum)
Deeltijdfactor (percentage)
Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen)

6
7
8
9
10

Winstdelingen en bonusbetalingen
Totaal beloning (5 en 6)
Werkgeversbijdrage sociale lasten
Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel)
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 2014

Longarts
01-04-2012
01-04-2015
50%

Longarts
01-10-1997

Reumatoloog
01-01-1998

89%

100%

32.114
0
32.114

161.221
0
161.221

168.388
0
168.388

1.345

9.540

10.693

33. 459

170.761

179.081

115.292

172.080

Toelichting:
De Raad van Bestuur overschrijdt de WNT norm (klasse H € 203.728), omdat zij beloond worden volgens eerd er gemaakte
salarisafspraken die vallen onder het overgangsrecht van de WNT. De bezoldiging van de toezichthouders blijft binnen de van
toepassing zijnde norm. De overige functionarissen die de WNT overschrijden, worden beloond volgens eerder gemaakte
marktconforme salarisafspraken.
Ten aanzien van interim-functionarissen die geen to pfunctie vervullen heeft Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei gebruik gemaakt van
de mogelijkheid die paragraaf 6 van de Beleidsregel s 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 hoe ft Stichting Ziekenhuis
Gelderse Vallei niet volledig te voldoen aan de verplichtinig voor openbaarmaking van deze interim niet topfunctionarissen, zoals
voorgeschreven in artikel 4.2 lid 2c van de WNT (inclusief verwerking Aanpassingswet).
25. Honoraria accountant

2015
€

2014
€

91
42
49

99
46
40

182

185

De honoraria van de accountant zijn als volgt: (x € 1.000)
1 Controle van de jaarrekening
2 Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
3 Fiscale advisering

Totaal honoraria accountant

26. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen.
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag.
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10.2 ENKELVOUDIGE JAARREKENING
10.2.1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2015
(na resultaatbestemming)
Ref.

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

27
28

129.757.706
1.028.951
130.786.657

136.059.506
297.842
136.357.347

29
30
31
32

3.251.369
24.576.482
2.367.914
57.818.731
88.014.496

3.343.845
43.820.033
2.231.356
16.345.829
65.741.064

218.801.153

202.098.411

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

727.172
4.405.004
44.292.998
49.425.173

727.172
4.527.213
40.668.550
45.922.935

ACTIVA

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

Ref.
PASSIVA

Eigen vermogen
Kapitaal
Herwaarderingsreserve
Algemene en overige reserves
Totaal eigen vermogen

33

Voorzieningen

34

13.137.408

12.283.556

Langlopende schulden

35

96.502.078

103.581.917

36

53.873.257

41.706.689

37

5.863.237

-1.396.687

218.801.153

202.098.411

Kortlopende schulden
Kortlopende schulden
Onderhanden werk uit hoofde van DBC's/DBCzorgproducten
Totaal passiva
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10.2.2 ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING OVER 2015

Ref.

2015
€

2014
€

209.145.840
7.202.235
7.742.228

178.017.248
6.395.548
9.272.718

224.090.303

193.685.514

108.223.469
15.074.717
32.335.329
61.121.004

106.305.586
14.553.057
0
64.090.132

Som der bedrijfslasten

216.754.519

184.948.775

BEDRIJFSRESULTAAT
Financiële lasten

7.335.785
-3.711.337

8.736.739
-4.262.573

3.624.448

4.474.166

2015
€

2014
€

3.624.448

4.474.166

3.624.448

4.474.166

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Omzet DBC-zorgproducten
Subsidies
Overige bedrijfsopbrengsten

39
40
41

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

RESULTAAT BOEKJAAR

42
43
44
45

RESULTAATBESTEMMING
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Algemene en overige reserves
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10.2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING
ENKELVOUDIGE JAARREKENING
10.2.3.1 Waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening
Voor de grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat
wordt verwezen naar de waarderingsgrondslagen bij de geconsolideerde jaarrekening.
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10.2.4 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS
ACTIVA
27. Materiële vaste activa
31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

11.734.752
48.700.593
27.072
18.207.812
22.875.977
21.533.595
1.887.217
58.903
2.398.729
2.333.056

12.008.030
50.323.611
54.151
21.150.374
24.659.148
22.398.275
1.571.324
49.321
2.689.000
1.156.271

Materiële vaste activa

129.757.706

136.059.506

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

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

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

136.059.506
9.454.417
-122.210
-15.074.716
-9.651
-549.639

138.923.929
12.006.546
0
-14.102.418
-317.913
-450.637

Boekwaarde per 31 december

129.757.706

136.059.506

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

997.451
31.500

245.842
52.000

1.028.951

297.842

De specificatie is als volgt:

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

Voor de toelichting wordt verwezen naar punt 1 van de toelichting op de geconsolideerde balans.
28. Financiële vaste activa

Deelnemingen
Lening St ZG Vivre
Totaal financiële vaste activa

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

Kapitaalbelang
in %

Resultaat
€

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

51,00

30.921

0,80
25,00

7.558
0
38.479
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28.1 Deelnemingen in groepsmaatschappijen

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

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

63.642
927.809
6.000

94.563
145.279
6.000

997.451

245.842

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

31.500

52.000

31.500

52.000

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

1.085.219
1.172.932
52.630
415.793
695.920
3.422.494
-171.125
3.251.369

1.356.433
1.024.858
44.876
419.984
673.686
3.519.837
-175.992
3.343.845

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

41.323.312
645.197
806.538
1.784.054
8.352.633
-28.335.253
0
24.576.482

31.720.710
620.132
0
2.004.959
8.567.735
-44.073
950.570
43.820.033

28.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen

Lening St ZG Vivre

Toelichting:
De in rekening gebrachte rente aan deze lening is g ebaseerd op 1- maands Euribor +1,5%.
29. Voorraden
De specificatie is als volgt:

Voorraad Apotheek
Voorraad OK
Voorraad labaratorium
Voorraad techniek
Voorraad centraal magazijn
Voorziening incourantheid 5%

30. Vorderingen
De specificatie is als volgt:

Debiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen
Overige vorderingen
Overlopende activa
Nog te factureren omzet DBC's/DBC-zorgproducten
Af: ontvangen voorschotten
Vorderingen uit hoofde van transitieregeling

Toelichting:
Onder de vorderingen en overlopende activa is een voorziening opgenomen voor oninbare vorderingen van € 602.000 (2014:
€ 498.000).

30.1 Debiteuren

Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

41.925.312
41.925.312
-602.000
41.323.312

32.218.710
32.218.710
-498.000
31.720.710
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Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt:
Stand per 1 januari
Ten laste van de voorziening gebracht in betreffend e jaar

2015
€
-498.000
133.002

2014
€
-678.000
148.564

Dotatie, ten laste van het resultaat
Stand per 31 december

-237.002
-602.000

31.436
-498.000

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

7.195
603.449
34.553
0
645.197

6.921
580.368
32.843
0
620.132

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

2.367.914

2.231.356

Totaal vorderingen uit hoofde van financieringstekort

2.367.914

2.231.356

30.2 Vorderingen op groepsmaatschappijen

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

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

Specificatie vorderingen uit hoofde van financieringstekort

Stand per 1 januari 2015
Mutaties in boekjaar
Correcties vanuit materiële controles voor 2012

t/m 2011
€
2.231.356
136.558

Stand per 31 december 2015

2.367.914

Stadium van vaststelling (per erkenning)

c

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.
32. Liquide middelen
De specificatie is als volgt:

Kassen
Bankrekeningen

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

6.852
57.811.880
57.818.731

8.910
16.336.919
16.345.829

Toelichting:
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen direct opvraagbare teg oeden deels met
rentevergoeding.
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33. Eigen vermogen

Kapitaal
Herwaarderingsreserve
Algemene en overige reserves

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

727.172
4.405.004
44.292.998
49.425.173

727.172
4.527.213
40.668.550
45.922.935

33.1 Kapitaal
Saldo per
01-jan-15
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2015
€

727.172

0

0

727.172

727.172

0

0

727.172

Het verloop is als volgt weer te geven:

Saldo per
01-jan-15
€

Resultaatbestemming
€

Overige
mutaties
€

Saldo per
31-dec-2015
€

Herwaarderingsreserve

4.527.213

0

-122.209

4.405.004

Totaal herwaarderingsreserve

4.527.213

0

-122.209

4.405.004

Algemene reserve
Reserve aanvaardbare kosten

Saldo per
01-jan-15
€
1.304.922
39.363.628

Resultaatbestemming
€
0
3.624.448

Overige
mutaties
€
0
0

Saldo per
31-dec-2015
€
1.304.921
42.988.076

Totaal algemene en overige reserves

40.668.550

3.624. 448

0

44.292.998

Saldo per
01-jan-15
€

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per
31-dec-2015
€

6.571.327
3.375.774
1.343.000
479.530
513.926

2.685.450
1.039.688
272.524
557.677
399.472

1.630.720
1.182.514
215.524
471.207
83.682

0
517. 312
0
0
0

7.626.05 7
2.715.636
1.400.00 0
566.00 0
829.716

12.283.556

4.954.811

3.583.647

517 .312

13.137.408

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

33.2 Herwaarderingsreserve

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

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

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

Voor een nadere toelichting verwijzen we naar punt 8 van de geconsolideerde balans. Van de getroffen voo rzieningen ultimo boekjaar
kan worden gemeld dat circa € 3,5 miljoen als kortlopende verplichting is aan te merken.
35. Langlopende schulden
31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

Schulden aan kredietinstellingen

96.502.078

103.581.917

Totaal langlopende schulden

96.502.078

103.581.917

De specificatie is als volgt:

Schulden aan kredietinstellingen

Saldo per
31-dec-2015

Aflossingsverplichting

€

€

103.445.782

6.943.70 4

Resterende
Resterende
looptijd >1 jaar looptijd >5 jaar
€
€
96.502.078

61.783.558

Voor een nadere toelichting op de langlopende schul den wordt verwezen naar paragraaf 1.14 in de jaarreke ning. Voor een nadere
toelichting op de verstrekte zekerheden wordt verwezen naar punt 13.
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36. Kortlopende schulden
31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

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

6.943.704
8.298.440
308.807
6.751.963
31.570.343

6.966.393
8.903.150
612.668
6.660.845
18.563.633

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

53.873.257

41.706.689

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

218.313
84.494
6.000

517.438
89.229
6.000

308.807

612.668

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

5.142.290
438.528
1.171.144

5.191.655
27.731
1.441.459

6.751.963

6.660.845

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

4.507.423
2.319.375
4.835.286
2.652.062
17.256.198

4.424.058
1.121.260
1.105.052
4.097.927
7.815.335

31.570.343

18.563.633

De specificatie is als volgt:

36.1 Schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening-courant ZGV Parkeren BV
Rekening-courant SOD Holding
Rekening-courant Inst Apo GV

36.2 Belastingen premies en sociale verzekeringen

Loonheffing
Omzetbelasting
Pensioenpremie

36.3 Overige schulden en overlopende passiva

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

Toelichting:
De post schulden aan verzekeraars betreft de geraamde overfinanciering (DBC omzet) op de gemaakte afspraken met
zorgverzekeraars.
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37. Onderhanden werk uit hoofde van DBC-zorgproducten
De specificatie is als volgt:

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

31-dec-2015
€

31-dec-2014
€

-17.820.101
23.683.339

-20.857.793
19.461.106

5.863.237

-1.396.687

Het onderhanden werk per zorgverzekeraar op 31 decem ber 2015 is als volgt te specificeren:
Saldo per 31
Onderhanden Af: ontvangen december
Zorgverzekeraar
werk
voorschotten
2015
€
€
€
Menzis
Achmea
VGZ
CZ
Multizorg
DSW
Passanten/ SGV
Totaal

-7.126.208
-4.265.651
-3.526.334
-1.689.100
-797.739
-245.724
-169.346

9.317.000
6.340.000
5.787.000
2.058.486
0
180.853
0

2.190.792
2.074.349
2.260.666
369.386
-797.739
-64.871
-169.346

-17.820.101

23.683.339

5.863.237

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

38.1 Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument kan door de minister van VWS ingezet worden om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te
vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg en bij instellingen voor curatieve geestelijke gezondheidszorg. Het
macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg,
respectievelijk Aanwijzing Macrobeheersinstrument curatieve geestelijke gezondheidszorg. Ook voor instellingen in andere sectoren
kan een Aanwijzing Macrobeheersinstrument van toepassing zijn. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
ambtshalve een mbi-omzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per ins telling 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 2013/2014
De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 29 april 2016 aan de Tweede kamer en NZA beric ht dat voor 2013 een
overschrijding van het MBI-omzetplafond van € 29 miljoen heeft plaatsgevonden. Dit bedrag zal eenmalig in mindering worden
gebracht op het beschikbare macrokader medisch specialistische zorg 2017.
Voor 2014 is de verwachting, dat er geen sprake zal zijn van een overschrijding van het macrokader.
MBI 2015
Voor 2015 is het mbi-omzetplafond door de NZa vastg esteld op € 20.297,6 miljoen (prijsniveau 2014).
Met betrekking 2015 is nog geen enkel inzicht in een eventuele overschrijding van het MBI-omzetplafond. Op grond hiervan is
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei niet in staat een betrouwbare inschatting te maken van de uit het M BI voortkomende verplichting
en deze te kwantificeren. Als gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de b alans van de stichting per 31
december 2015.

38.2 Niet in de balans opgenomen verplichten
Ter zake van de huurovereenkomsten is de stichting een drietal langlopende contracten aangegaan. Het b etreft:
- Galvanistraat

- jaarhuur € 260.902
- looptijd contract tot 2020

- Spreekuurcentrum Veenendaal - jaarhuur € 211.262
- looptijd contract tot 2022
- Pascalstraat

- jaarhuur € 53.978
- looptijd contract tot 2019

38.3 Erfpacht
Ter zake erfpacht aan de de Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten, te Barneveld, dient jaarlijks € 14.648 (prijspeil 2015) te
worden afgedragen. De erfpacht wordt jaarlijks geïnde xeerd volgens het consumentenprijsindexcijfer. Op de in erfpacht uitgegeven
grond heeft de Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei een poliklinisch spreekuurcentrum gevestigd.

Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

Pagina 107

Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

10.2.5 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 1)
10.2.5.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen
€

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

6.094.997
4.527.213
0

Boekwaarde per 1 januari 2015

10.622.210

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

Verbouwingen
€

Installaties

€

Vaste
inrichting
€

€

Totaal
vergunning
€

3.021.369
0
1.635.549

66.304.250
0
15.980.639

5.452.562
0
3.888.353

541.569
0
487.418

49.424.890
0
29.838.725

130.839.637
4.527.213
51.830.684

1.385.820

50.323.611

1.564.209

54.151

19.586.165

83.536.166

0

0

151.068

1.307.132

-122.210
272.628

27.079

2.436.181

- terugname geheel afgeschreven activa
.aanschafwaarde
.cumulatieve herwaarderingen
.cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2015
Afschrijvingspercentage

Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede

0
-122.210
4.194.088
0

0
0
0

315.886

233.753

0

0

315.886

0

0

233.753

549.639
0
0
549.639

-122.210

-151.068

-1.623.018

-272.628

-27.079

-2.669.934

-4.865.937

6.094.997
4.405.003
0

3.021.369
0
1.786.617

65.988.364
0
17.287.771

5.452.562
0
4.160.981

541.569
0
514.497

49.191.137
0
32.274.906

130.289.998
4.405.003
56.024.772

10.500.000

1.234.752

48.700.593

1.291.581

27.072

16.916.231

78.670.229

0,0%

5,0%

2,0%

5,0%

5,0%

5,0%
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10.2.5 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 1)
10.2.5.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

€

€

€

€

€

€

totaal
meldingsplichtige activa
€

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

16.055.182
0
3.384.710

0
0
0

16.055.182
0
3.384.710

18.653.683
0
8.925.880

364.231
0
0

19.017.914
0
8.925.880

35.073.096
0
12.310.590

Boekwaarde per 1 januari 2015

12.670.472

0

12.670.472

9.727.803

364.231

10.092.034

22.762.506

978.631

891.973

1.870.604

1.215.853

743.430

1.959.283

973.152

2.086.012

2.086.012

3.829.887
0
3.059.164

265.866

265.866

265.866

265.866

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

Trekkings
rechten

Onderhanden
Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden
Projecten

Subtotaal

973.152

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

0

0

0
0

0

364.231

0
364.231

364.231
0
0
364.231

5.479

891.973

897.452

-870.159

379.199

-490.960

406.492

Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

17.033.813
0
4.357.862

891.973
0
0

17.925.786
0
4.357.862

19.603.670
0
10.746.026

743.430
0
0

20.347.100
0
10.746.026

38.272.886
0
15.103.888

Boekwaarde per 31 december 2015

12.675.951

891.973

13.567.924

8.857.644

743.430

9.601.074

23.168.998

5,0%

0,0%

10,0%

0,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage
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0

364.231

364.231

265.866
0
265.866
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10.2.5 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 1)
10.2.5.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris
€

Automatisering
€

Projecten in
uitvoering
€

totaal
WMG
€

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

45.030.958
0
20.371.810

5.813.779
0
4.242.455

792.040
0
0

51.636.777
0
24.614.265

Boekwaarde per 1 januari 2015

24.659.148

1.571.324

792.040

27.022.512

3.848.482

2.199.806

697.653

5.631.653

1.883.913

6.745.941
0
7.515.566

995.864

2.361.549

995.864

2.361.549

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

3.357.413
0
3.357.413

0

0

792.040

792.040
0
0
792.040

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

-1.783.171

315.893

-94.387

-1.561.665

Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

47.883.576
0
25.007.599

5.652.036
0
3.764.819

697.653
0
0

54.233.265
0
28.772.418

Boekwaarde per 31 december 2015

22.875.977

1.887.217

697.653

25.460.847

10,0%

33,3%

0,0%

Afschrijvingspercentage
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10.2.5 ENKELVOUDIG MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 1)
10.2.5.4 Niet WMG-gefinancierde vaste activa
Onroerende
goederen
€

Vervoermiddelen
€

totaal
niet -WMG
€

Stand per 1 januari 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

5.804.534
0
3.115.534

84.553
0
35.232

5.889.087
0
3.150.766

Boekwaarde per 1 januari 2015

2.689.000

49.321

2.738.321

34.860

34.860
0
305.898

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

290.271

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

15.627

31.626

41.277
0
31.626

0

0

0
0
0
0

-290.271

9.582

-280.689

Stand per 31 december 2015
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen

5.804.534
0
3.405.805

78.136
0
19.233

5.882.670
0
3.425.038

Boekwaarde per 31 december 2015

2.398.729

58.903

2.457.632

div.

20,0%

- desinvesteringen
aanschafwaarde
cumulatieve herwaarderingen
cumulatieve afschrijvingen
per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage
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10.2.6 ENKELVOUDIG OVERZICHT LANGLOPENDE SCHULDEN ULTIMO 2015

Enkelvoudig overzicht langlopende schulden ultimo 2015

onderhandse
leningen
ABN-AMRO 1)
ABN-AMRO 1)
ABN-AMRO
ABN-AMRO
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Rabobank
B.N.G.

jaar
2004
2004
2004
2012
2012
2012
2013
2013
1991

rente oorspronkelijk
saldo per
aflossing
%
bedrag
31-dec-2015
4,11%
37.155.000
23.531.500
L
2,85%
37.155.000
23.531.500
L
3,25%
37.155.000
23.531.500
L
3,20%
11.000.000
7.051.286
L
3,54%
10.000.000
8.500.000
L
2,99%
5.000.000
3.500.000
L
3,43%
6.000.000
4.800.000
L
3,88%
10.000.000
9.000.000
L
2,98%
453.780
0
L

totaal

153.918.780

103.445.786

looptijd resterende
totaal
looptijd
30
19
30
19
30
19
10
7
20
17
10
7
10
8
20
18
30
0

aflossingsaflossing
verplichting looptijd
looptijd
in 2015
in 2016
1 t/m 5 jaar
> 5 jaar
1.238.500
1.238.500
6.192.500
17.339.000
1.238.500
1.238.500
6.192.500
17.339.000
1.238.500
1.238.500
6.192.500
17.339.000
1.128.204
1.128.204
5.641.020
1.410.266
500.000
500.000
2.500.000
6.000.000
500.000
500.000
2.500.000
1.000.000
600.000
600.000
3.000.000
1.800.000
500.000
500.000
2.500.000
6.500.000
158.823
0
0
0
7.102.527

6.943.704

34.718.520

zekerheid 1)
2
2
2
2
2
2
2
2
1

*
*
*

*

68.727.266

De gestelde zekerheden zijn als volgt:
1 rijksgarantie
2 pos/neg hypotheekclausule
3 hypotheek
1) Met betrekking tot deze ABN-AMRO leningen is algehele aflossing toegestaan op de expiratiedatum van de rentefixatieperiode.
De expiratiedatum is :
ABN-AMRO
ABN-AMRO

2004
2004

2,85%
4,11%
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10.2.7 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE RESULTATENREKENING
Voor zover posten uit de enkelvoudige resultatenrekening niet afwijken van de geconsolideerde resultatenrekening
zijn deze hierna niet nader toegelicht en wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.
39. Omzet DBC-zorgproducten
2015
€

2014
€

Opbrengsten zorgverzekeringswet (exclusief subsidies)
Overige zorgprestaties

206.866.111
2.279.729

175.612.403
2.404.846

Totaal

209.145.840

178.017.248

2015
€

2014
€

Opleidingsfonds AIOS
Opleidingsfonds ziekenhuisopleidingen
Overige subsidies

4.539.463
1.497.400
1.165.372

4.731.537
1.091.488
572.523

Totaal

7.202.235

6.395.548

2015
€

2014
€

Overige dienstverlening
Exploitatie niet aan prod. proces dienstbaar
Vrije markt

7.476.829
2.978
262.421

9.107.919
2.884
161.914

Totaal

7.742.228

9.272.718

De specificatie is als volgt:

2015
€

2014
€

Lonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personeelskosten

80.908.502
16.953.754
6.978.373
3.382.840

78.822.643
16.858.284
7.519.137
3.105.522

108.223.469

106.305.586

2015
€

2014
€

Lonen en salarissen
Personeel niet in loondienst

79.122.398
1.786.105

77.511.897
1.310.745

Totaal personeelskosten

80.908.502

78.822.643

De specificatie is als volgt:

40. Subsidies
De specificatie is als volgt:

41. Toelichting overige bedrijfsopbrengsten
De specificatie is als volgt:

42. Personeelskosten

Totaal personeelskosten

42.1 Lonen en salarissen
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42.2 Overige personeelskosten
2015
€

2014
€

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

42.499
189.307
953.883
1.736.555
133.255
327.340

77.828
211.854
937.170
1.385.026
167.253
326.390

Totaal personeelskosten

3.382.840

3.105.522

De aantallen personeelsleden in loondienst over het boekjaar:

2015

2014

Aantal FTE

1.745

1.743

2015
€

2014
€

Afschrijvingen:
- materiële vaste activa

15.074.717

14.553.057

Totaal afschrijvingen

15.074.717

14.553.057

2015
€

2014
€

32.335.329

0

2015
€

2014
€

1.059.810
39.841.741
7.457.146

1.090.131
40.489.939
7.528.803

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

2.022.020
947.678
513.758
271.692
3.755.148

1.731.796
985.304
471.665
283.156
3.471.921

Algemene beheerskosten
Dotaties en vrijval voorzieningen

8.770.156
237.003

11.542.717
-33.380

61.121.004

64.090.132

43. Afschrijvingen op materiële vaste activa

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

Totaal honorariumkosten vrijgevstigde medisch specialisten

45. Overige bedrijfskosten
De specificatie is als volgt:

Huur en leasing
Patiëntgebonden kosten
Voeding en hotelmatige kosten

Totaal overige bedrijfskosten
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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 2015 vastgesteld in
de vergadering van 2 mei 2016.
De Raad van Toezicht van de Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de jaarrekening 2015 goedgekeurd
in de vergadering van 24 mei 2016.
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 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.
drs. D. van Starkenburg
voorzitter Raad van Bestuur

W.G.
Mw drs. N.W. Zeller-van der Werf
lid Raad van bestuur

W.G.
drs. R. Bosveld
voorzitter Raad van Toezicht

W.G.
prof. dr. J.G.A.J. Hautvast
vice-voorzitter Raad van Toezicht

W.G.
dr. IJ.J.H. Breukink
lid Raad van Toezicht

W.G.
Mw. dr. E.M. Ott
lid Raad van Toezicht

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

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

10.3.6 Controleverklaring
De controleverklaring is opgenomen op de volgende pagina.
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