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Voorwoord
Het jaar 2012 was voor ons ziekenhuis zorginhoudelijk
en organisatorisch een dynamisch jaar. Dat meten wij af
aan de vijf hoofddoelstellingen die we voor 2012 hadden
geformuleerd:
•
•
•
•
•

Aantoonbaar verbeteren van de kwaliteit van zorg.
Aantoonbaar verbeteren van de kwaliteit van arbeid.
Verbeteren van de positie van ZGV in Midden-Nederland.
Hèt voedingsziekenhuis als onderdeel van onze identiteit.
Vergroten van de bestuurbaarheid en een stabiele
financiële positie.

Als u ons jaardocument doorleest dan zal blijken dat we
op alle doelstellingen bevredigende tot goede resultaten
hebben bereikt.
Een aantal springt er uit. In het kader van spreiding en
concentratie van zorg hebben we een samenwerkingsverband opgericht met Rijnstate in Arnhem en het
Slingeland ziekenhuis in Doetinchem: Een garantie voor
kwaliteit en continuïteit van zorg voor de inwoners in
onze regio.

Als je niet oppast worden deze mooie prestaties zomaar
overschaduwd door de financieel-economische aspecten,
die het Nederlandse zorglandschap al vele jaren dicteren.  
Natuurlijk is de overstap naar DOT (DBC’s Op weg naar
Transparantie) per 1 januari 2012 een majeure systeemwijziging, met voor ziekenhuizen en verzekeraars de
nodige onzekerheden. Om de ‘onzekere ziekenhuizen’ een
vangnet te bieden is voor 2012 en 2013 een schaduwbudget bedacht. De ‘onzekere verzekeraars’ introduceerden
aanneemsommen en budgetplafonds. Voor een ziekenhuis
als Ziekenhuis Gelderse Vallei, dat zijn zaken relatief goed
voor elkaar had, was dat in feite overbodige bureaucratie.
De resultante is dat nagenoeg alle ziekenhuizen langer dan
normaal hebben geworsteld met hun jaarrekening samen
met verzekeraars en accountants, om te komen tot een
betrouwbare (omzet)verantwoording.
Wij weten één ding zeker en dat is dat we een positief
resultaat van € 4,9 miljoen realiseren. Deze resultaten zijn
mogelijk gemaakt door een niet aflatende inzet van onze
medewerkers. De medewerker aan de top: succes verzekerd!
Het bestuursteam

Het decentraliseren van taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden binnen de organisatie is met de
vorming van functionele eenheden verder doorgezet.
Tevens is daarbij geïnvesteerd in ons principe van
‘medewerker aan de top’.

C.W.D.A. Klapwijk
D. van Starkenburg
N.W. Zeller- van der Werf

Voeding is samen met sport en bewegen verankerd in onze
zorgprocessen en dat bevordert gezondheidswinst. Met het
maaltijdserviceconcept At Your Request zijn alle verpleegafdelingen overgegaan op een nieuw, en voor Europa uniek,
concept van eten en drinken.
Als laatste onze bouwactiviteiten. Voor de oncologische
zorg wordt, in combinatie met radiotherapie door het
Arnhems RadioTherapeutisch Instituut (ARTI), een geheel
nieuwe vleugel aan het ziekenhuis gebouwd. Ook is de
bouwkundige uitbreiding van het spreekuurcentrum in
Barneveld gestart.
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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
2012, 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, de verpleegkundige
adviesraad en de medisch ethische commissie 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 prestatie-indicatoren.
Deze worden gepresenteerd op de website www.
ziekenhuizentransparant.nl of via een link op de site van
het ziekenhuis (www.geldersevallei.nl) en niet herhaald in
dit jaarverslag.
De verplichte bijlagen van dit jaarverslag zijn ingevuld
via een webenquête via www.jaarverslagenzorg.nl. Deze
bijlagen bevatten nadere kwantitatieve en kwalitatieve
informatie in tabelvorm en vindt u niet nogmaals in dit
document.

april 2012 Bestaande hoofdingang maakt plaats voor bouwterrein nieuwe vleugel
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2. Algemene informatie
Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is een modern ziekenhuis
gericht op goede patiëntenzorg en opleiden. Het ziekenhuis
heeft een omzet van ruim € 182 miljoen en er werken ruim
2650 medewerkers.

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

2.2 Structuur van het concern
Juridische structuur
De juridische structuur van het ziekenhuis is opgenomen in
bijlage 3.
Medezeggenschapsstructuur
De cliëntenraad, de medische staf en de verpleegkundige
adviesraad zijn centraal georganiseerd. Verder beschikt
het ziekenhuis over een ondernemingsraad op centraal
niveau en onderdeelcommissies op decentraal niveau.
Er is een onderdeelcommissie gevormd per zorgcluster
resp. divisie en één voor het facilitair bedrijf. De ondernemingsraad delegeert een deel van de bevoegdheden naar
de onderdeelcommissies. Daar waar de divisiemanager de
bevoegdheid heeft om te besluiten, loopt de medezeggenschap via de onderdeelcommissie. Divisieoverstijgende en
instellingsbrede onderwerpen worden afgehandeld in de
(centrale) ondernemingsraad.

april 2012 opening uitbreiding parkeergarage door burgemeester van Ede C. van der Knaap
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Organisatorische structuur

divisie
zorgondersteuning

Mw. dr. E.M. Ott, lid, tevens voorzitter
remuneratiecommissie

divisie zorg

electief centrum

facilitair
bedrijf

personeel
& opleiding

informatisering
&
automatisering

bureau Raad
van Bestuur

financiën
informatie
& control

geestelijke
verzorging

medische staf

ondernemingsraad
Raad
van
Bestuur

cliëntenraad

verpleegkundige
adviesraad

Raad van
Toezicht

De organisatiestructuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei
bestaat uit een divisie zorg, een divisie zorgondersteuning,
een electief centrum, het facilitair bedrijf, vier kenniscentra,
geestelijke verzorging, Raad van Bestuur en een Raad van
Toezicht. Zowel op instellingsniveau als op divisieniveau
is een parttime medisch manager toegevoegd om vorm
te geven aan het geïntegreerd medisch specialistisch
bedrijf. Verder is het ziekenhuis in 2012 gestart met
functionele eenheden binnen de divisies waarbij zowel een
zorgmanager als een medisch hoofd in gezamenlijkheid de
leiding hebben.
Samenstelling van de Raad van Toezicht, Raad van Bestuur,
stafafdelingen,  divisies en medische staf per 31-12-2012
Raad van Toezicht
Ir. ing. H. de Boon, voorzitter, tevens lid
remuneratiecommissie
Dr. D.J. Bakker, vice-voorzitter, tevens voorzitter
auditcommissie kwaliteit van zorg
Dr. ir. R.J.A. van der Bruggen, lid, tevens voorzitter
auditcommissie financiën
Prof. dr. J.G.A.J. Hautvast, lid, tevens lid auditcommissie
kwaliteit van zorg
Ir. G.N. Kok, lid, tevens lid auditcommissie financiën

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

MKA-chirurgen: (4)
Mw. dr.dr. S. Bolouri, M.O. de Lange, F.B.T. Perdijk en dr. P.J.
van Strijen.

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.

Kinderartsen: (9)
W.A. Avis, G.J. van der Burg, mw. C.E.M. Drykoningen, dr.
J.G. van Enk, mw. G.C. de Geus-Francken, mw. dr. A.J. Janse,
mw. M. Koppejan, P.W. Meijers en T.D. van Mierlo.

Arts voor verstandelijk gehandicapten (buitengewoon
staflid): (1)
Mw. E.S.P. de Rooij
Arts-microbiologen: (4)
Mw. dr. A.J. van Griethuysen, mw. T.T-N Le, mw. dr. E.G. van
Lochem (medisch immunoloog) en dr. M.A. Schouten.
Cardiologen: (7)
Mw. dr. A. Dall’ Agata, F.R. den Hartog, P.M. van Kalmthout,
T.T. van Loenhout, H.J. Schaafsma, dr. M.J. van der Veen en
R.J. Walhout.
Chirurgen: (11)
F.D. Boekhoudt, mw. dr. A.M. Bosch, J.P. van Dijk, mw. dr. N.T.
van Heek, Ph.M. Kruyt, dr. R.M.H.G. Mollen, dr. E.D. Ponfoort,
dr. W.K. de Roos, dr. C. Sietses, J.E.M. Sybrandy en C. van der
Waal.
Dermatologen: (6)
Dr. W.P. Arnold, mw. dr. L.M. de Jong-Tieben, mw. dr. S.L.E.
Pfeifer, mw. A.C. Rönnau, A.J. van ’t Veen en mw. A.M.E.
Visser- van Andel.

Klinisch chemici: (3)
Mw. dr. S.C. Endenburg, mw. dr. ing. C.A. van Kampen en
mw. dr. J.M.T. Klein Gunnewiek.
Klinisch fysicus: (1)
Ir. B. Shapiro.
Klinisch psychologen: (5)
Mw. I. den Boer, mw. O. Hamburg, F.W. Kuipéri, mw. M. de
Lugt, W.J. Roos.
KNO-artsen: (5)
Dr. W.M. Boek, J. Burggraaf, dr. R.M. Cardinaal, dr. M.H.J.M.
Majoor en J.W. Sepmeijer.
Longartsen: (7)
D.P.M. de Bruijn, mw. prof. dr. M. Drent, mw. K.T.M. Oud,
mw. M. Oudijk, A.J. Verheul, A.C. Verschoof en F.A. Wilschut.
Maag-darm-leverartsen: (6)
Dr. D.J. Bac, dr. J.D. van Bergeijk, mw. dr. R. Meiland, W.G.N.
Mares, dr. J.J. Uil en dr. B.J.M. Witteman.
Neurochirurgen: (1)
Dr. B.H. Verweij

Geriaters: (4)
Mw. A.M. Aarts, mw. R. Bogers, A. Janse en mw. D.C.M.
Verheijen.

Neurologen: (7)
Dr. C. Jansen, dr. P.H.P. Jansen, P. Maat, S.P.P. Matthijs, M.H.
Smidt, dr. M.G. Smits en mr. dr. A.J.M. Vos.

Gynaecologen: (12)
Mw. L.R. Bartelink, mw. dr. E.H. Hopman, mw. dr. M.M.
IJland, mw. N.E. Janssen, P.J.H. van Kempen, 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.

Nucleair geneeskundigen: (3)
Mw. dr. C.D.L. Bavelaar-Croon, dr. J.D.G.S. Kuyvenhoven en
C. Le.

Intensivisten: (6)
Mw. D. Burgers, 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: (13)
Dr. J. Aalten, dr. A. Baars, E. Balk, dr. J.D. Banga, dr. G.W.
Feith, mw. A.W. Haringhuizen, M. den Hartog, dr. R.
Heijligenberg, E.J.F.M. de Kruijf, dr. M.A. Siezenga, mw. dr.
G.A. Velders, dr. R.A. de Vries en dr. J.P.H. van Wijk.

Oogartsen: (4)
R. Koster, R.S. Ramrattan, W.J.A. de Waal en P.L.W.M. Zuure.
Orthopedisch chirurgen: (6)
W.J. Beijneveld, W.H. van Helden, J.I. de Jong, P.J.C. Kapitein,
A.J.A.M. Ooms en A. Swets.
Pathologen: (2)
Dr. A.H. Mulder en dr. T.E.G. Ruijter.
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Plastisch chirurgen: (3)
Mw. L.E.F. Halmans, mw. dr. E.H.B.M. Tilleman en mw.
M.M.P. Zandbergen.

2.3 Kerngegevens
2.3.1 Doelstelling en kernactiviteiten

Psychiaters (buitengewone stafleden): (2)
A. de Bruin en dr. J. Spijker.
(Top)sportartsen (buitengewone stafleden): (4)
Mw. I.E. Gobes-de Punder, mw. P. Groeneboom, mw. D.W.
Paul en P.C.J. Vergouwen.
Radiologen: (11)
A. van Die, J.W.L.M. Ermers, E. Florijn, T.S.A. Geertsma,
mw. I.E.M.G. Jung, R.H.A.M. Kneepkens, S.J Maresch, dr.
J.J. Nikken, mw. L.G van der Plas, G.J. Spaargaren en F.A.
Timmer.
Reumatologen: (3)
Mw. dr. E.A.J. Dutmer, M.J. Rood en dr. J.N. Stolk.
Revalidatie-artsen (buitengewone stafleden): (2)
Mw. A. Geesken, R.S. Meijer.
SEH-arts: (2)
Mw. S.P. Kruizinga, mw. T.J. Oosterveld.
Urologen: (3)
M.D.H. Kortleve, A.C. Viddeleer, Jhr. O.B. van Vierssen Trip.
Ziekenhuisapothekers: (6)
Dr. H.P.R. Bootsma, mw. M.J.H. Kaal, mw. M. Koopmann,
H.J.W. Lammers,  mw. dr. S.C. Marczinski en Y.G. van der
Meer.

Doelstelling
Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt kwalitatief hoogwaardige
(para-)medische  en verpleegkundige zorg op een
betrokken en patiëntgerichte wijze. We doen dit als
geïntegreerd medisch specialistisch bedrijf.
Missie
Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt kwalitatief hoogwaardige
medische zorg op een betrokken en patiëntgerichte wijze
voor patiënten uit West- en Midden-Gelderland en OostUtrecht.
De missie komt tot uitdrukking in de volgende
kernwoorden: patiëntgericht, professioneel, gezamenlijk en
ondernemend.
De patiënt staat centraal. Iedere patiënt is een individu,
dat vraagt om een voor hem of haar unieke bejegening en
behandeling. Zorg van hoogwaardige kwaliteit betekent:
goede medische resultaten, patiëntgerichte zorg en
een efficiënte organisatie. Medewerkers zijn daarom
professioneel en goed opgeleid.
Samen wordt gewerkt aan uitstekende zorg. Kenmerkend
voor de werksfeer in Ziekenhuis Gelderse Vallei is de
collegialiteit en de intensieve samenwerking binnen teams
en tussen teams, op cluster- of instellingsniveau en tussen
professionals. Niet alleen de individuele medewerker, maar
de kracht van het team maakt het verschil.
Een resultaatgerichte bedrijfsvoering vraagt om een
actieve, ondernemende en stimulerende werkomgeving.
Werken in een cultuur waarin het wordt gewaardeerd dat
mensen oog hebben voor verbeteringen en initiatieven
nemen om deze te realiseren.
Kernactiviteiten
Anno 2012 is Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede een modern
ziekenhuis gericht op goede patiëntenzorg en opleiden. Het
ziekenhuis heeft een omzet van ruim € 182 miljoen.
De patiënt kan met al zijn zorgvragen terecht door de
aanwezigheid van alle 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 en topsportgeneeskunde, 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.
Jaarverslag 2012 Ziekenhuis Gelderse Vallei 11

Ons ziekenhuis onderscheidt zich op het gebied van
voeding en bewegen. Het ziekenhuis profileert zich met
een aantal voedingsspecials en creëert een toegevoegde
waarde op het gebied van gastvrijheid door gebruik te
maken van 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 en tijdens de
ziekenhuisopname extra aandacht aan voeding.
Het ziekenhuis en de bijbehorende spreekuurcentra in
Barneveld en Veenendaal en een polikliniek met prikpost
in Wageningen waarborgen de patiëntenzorg dicht bij
huis voor de inwoners van West- en Midden-Gelderland en
Oost-Utrecht.
We streven naar een warme, patiëntvriendelijke sfeer
waarin iedereen vanuit elke geloofs- en levensovertuiging
respectvol met elkaar omgaat. Goede arbeidsomstandigheden en een klimaat waar persoonlijke ontwikkeling
wordt gestimuleerd maken het ziekenhuis tot een
goede en gewaardeerde werkgever voor haar ruim 2650
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
Mond-, kaak- en
aangezichtschirurgie
Cardiologie
Nefrologie
Chirurgie
Neurochirurgie
Dermatologie
Neurologie
Geriatrie
Nucleaire geneeskunde
Gynaecologie
Oncologie
Hematologie
Oogheelkunde
Intensive Care geneeskunde
Orthopedie
Interne geneeskunde
Pathologie
Kindergeneeskunde
Plastische chirurgie
Klinische chemie
Psychiatrie
Klinische fysica
Radiologie
Medische psychologie
Reumatologie
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Revalidatie
Longgeneeskunde
(Top)sportgeneeskunde
Maag-Darm-Leverziekten
Urologie
Medische microbiologie
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 vervolg-opleidingen en
opleidingen voor medisch ondersteunende functies.
Samenwerkingsrelaties
Het ziekenhuis streeft naar samenwerking in de keten
en ontplooit hiertoe diverse initiatieven. Met Rijnstate in
Arnhem en het Slingelandziekenhuis 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.
Met verzorgings- en verpleeghuizen wordt door verschillende afdelingen binnen het ziekenhuis samengewerkt.
Er is een samenwerkingsverband met de organisatie van
regionale huisartsen (ROH) en de maatschap gynaecologie
werkt nauw samen met de verloskundigen in de regio
Gelderse Vallei, het verzorgingsgebied. In samenwerking
met diverse (thuis)zorgorganisaties is de afdeling multizorg
actief die de overgang van patiënten vanuit het ziekenhuis
naar andere zorgvormen organiseert.
Samenwerkingspartners
Partner
UMC Utrecht
UMC Nijmegen
ROC A 12
CHE
Wageningen Universiteit
& Research centre
Rijnstate (Arnhem)

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

Medische microbiologie
Pathologie
Hoog complexe zorg
Rijnstate en Slingeland
Medische microbiologie
Ziekenhuis
Pathologie
Hoog complexe zorg
Rivierenland (Tiel)
Medische microbiologie
IC
Gelderse Vallei Vivre
Niet verzekerde zorg
Clean Care Support (BV)
Schoonmaak
Netwerk geriatrie
Ketenzorg
IKNL
Kankerregistratie
Inkoopalliantie ziekenhuizen Gezamenlijk inkopen
(IAZ)
Trombosedienst
Trombosezorg
Huisartsenpost (HAP)
ketenzorg
Stadsapotheken / DAP
Farmaceutische zorg
Arnhems Radiotherapeutisch Oncologische zorg
Instituut (ARTI)
Instellingsapotheek
Farmaceutische zorg aan de
Gelderse Vallei
V&V sector
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2.4 Strategie en gevoerd
beleid
Visie en strategie
In onze visie staan de behoeften en wensen van de patiënt
centraal. Er wordt gewerkt vanuit het besef dat iedere
patiënt uniek is, een eigen problematiek heeft en een specifieke behandeling nodig heeft. Vanuit dit uitgangspunt
blijven we werken aan ons functioneren, zowel op medisch
vlak als in de bedrijfsvoering. Daarbij hanteren we een aantal hoofdthema’s.
In 2014 is Ziekenhuis Gelderse Vallei een groot en modern,
toegankelijk, non-profit en opleidingsziekenhuis met een
hoofdlocatie in Ede voor complexe curatieve zorg. Voor
inwoners van de grote kernen Barneveld en Veenendaal is
de poliklinische zorg dichtbij huis beschikbaar in onze goed
geoutilleerde spreekuurcentra. In Wageningen is een kleine
polikliniek gevestigd in Medisch centrum de Poort. Op alle
locaties gelden overdag ruime openingstijden, in Ede zijn er
avondspreekuren op dinsdag. Daarnaast ondersteunen we
goede zorg thuis met behulp van digitale toepassingen. Een
deel van de zorg bieden we zelfstandig aan, een deel organiseren we samen met andere organisaties in netwerken
en een deel is overgedragen. Deze keuzes maken we onder
meer op basis van kwaliteit en volume.
Ziekenhuis Gelderse Vallei vervult haar maatschappelijke
functie van zorgverlener, werkgever, opleider en ondernemer vraag- en doelgericht. Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt
een breed pakket goed georganiseerde state of the art zorg
aan, gericht op het groeiende aantal ouderen en patiënten
met chronische ziekten en multi-morbiditeit. Met wetenschappelijk onderbouwde voedingsconcepten en voedingsspecials 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 2012
Het jaar 2012 stond in het teken van ontwikkelingen op
het gebied van ‘spreiding en concentratie’. Dit leidde tot
het verder aanbrengen van focus in onze dienstverlening,
profilering op het gebied van voeding & bewegen en organiseren van samenwerking met andere ziekenhuizen en in
de keten. Intern was veel aandacht voor verdere decentralisatie en versterking van de positie van de medewerkers in
hun professionele functievervulling.
Het ziekenhuis had voor 2012 vijf hoofddoelstellingen en
heeft deze gerealiseerd door het ondernemen van vele
activiteiten. Deze doelstellingen komen onderstaand aan
bod met voorbeelden van de bijbehorende activiteiten en
resultaten.

1. Aantoonbaar verbeteren van de kwaliteit van zorg
In juli 2012 startte in ons ziekenhuis het HELP-project.
HELP staat voor Hospital Elder Life Program en is een
behandelprogramma om, met inzet van geschoolde vrijwilligers, bij patiënten van 70 jaar en ouder een acute
verwardheid te voorkomen. De volgende afdelingen doen
mee: ouderengeneeskunde/interne geneeskunde, cardiologie, chirurgie vaat/trauma, orthopedie.
Het programma ‘Polikliniek van de Toekomst’ bereidt
de organisatie voor op de veranderende eisen vanuit de
samenleving. Wachtkamers worden vervangen door ontvangstruimtes, patiënteninformatie is digitaal beschikbaar
en de inrichting wordt patiëntvriendelijker en meer sfeervol.
We hebben het ziekenhuis rampenopvangplan (ZIROP), in
werking gesteld voor de oefening met ruim 100 betrokken
medewerkers, getiteld ‘Mistig’.
Er is dit jaar veel aandacht besteed aan de implementatie
en borging van de verschillende VMS thema’s. Vanuit de
afdeling medische psychologie is de gespreksleider geleverd voor het ZGV kwaliteitsproject oncologie ‘De patiënt
als docent’ . Dit betrof een landelijk kwaliteitsproject ontwikkeld door de Nederlandse Federatie Kankerpatiënten
(NFK), waar Ziekenhuis Gelderse Vallei een van de deelnemende ziekenhuizen was.
Uit diverse onderzoeken en ervaringen van ex IC-patiënten,
blijkt dat een dagboek veel meerwaarde heeft voor de
verwerking van de opnameperiode. Over het algemeen is
een IC-opname voor de meeste patiënten een traumatische
ervaring. Een dagboek kan dan in de verwerkingsfase helpen. In het dagboek kan de familie opschrijven wat er met
de patiënt is gebeurd, hoe ernstig ziek hij of zij is geweest.
Ook kan de familie foto’s maken en deze in het dagboek
plakken.
In 2012 bedroeg de door-to-needle-time voor CVA-zorg in
meer dan 80 % van de gevallen minder dan 55 minuten en
is als prestatie indicator behaald.
Verder startte een verbeterproject voor de pre-hospitale
fase in samenwerking met de Acute Zorgregio Oost (AZO).
Bij dit project ligt de nadruk op het verkorten van de duur
tussen het optreden van een beroerte en de aanmelding
in het ziekenhuis. Om dit goed in beeld te brengen wordt
de indicator onset-to-door-time toegevoegd aan de reeds
bestaande indicatoren. Regionale afspraken zijn gemaakt.
Implementatie en publiciteit starten in het 1e kwartaal
2013.
Vanaf 1 januari 2013 zal de geriatrische revalidatiezorg
(GRZ) worden overgeheveld van de AWBZ naar de zorgverzekeringswet. Dit houdt in dat de specialist ouderengeneeskunde (SOG) een bepalende, formele rol heeft bij
triage, beoordeling en indicatie. Om die reden heeft de
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pleeghuizen in de regio geïntensiveerd en een werkgroep in
het leven geroepen om hier beleid op te maken. Dit heeft
geresulteerd in diverse stroomschema’s per patiëntencategorie en werkafspraken. Tevens is er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld, die door de verschillende directies
van de verpleeghuizen en het ziekenhuis is ondertekend.
De ontwikkeling van zorgpaden heeft in 2012 centraal
gestaan binnen het specialisme interne geneeskunde/MDL.
De volgende zorgpaden zijn ontwikkeld: zorgpad IBD (voor
patiënten met een chronische darmziekte (Inflammatory
Bowel Disease), zorgpad obesitas (start), zorgpad ‘koorts na
chemotherapie’ en samen met de longartsen het zorgpad
longembolie.
De afdeling longgeneeskunde heeft voorbereidingen
getroffen voor het opstarten van een Longpunt in samenwerking met het longfonds voor patiënten met longaandoeningen, hun omgeving en zorgverleners. Tijdens
bijeenkomsten van dit longpunt is er ruimte voor lotgenotencontact, kennisoverdracht van zorgverleners richting de
patiënten en gelegenheid tot het stellen van vragen aan
diverse zorgverleners.
Met de komst van prof. dr. Marjolein Drent kreeg
Ziekenhuis Gelderse Vallei een belangrijke nieuwe deskundigheid in huis, namelijk die over interstitiële longziekten
(ild) en sarcoïdose. De begeleiding en behandeling van
deze ziekten is vaak complex en dient multidisciplinair te
geschieden. Dankzij de internationale contacten van prof.
Drent gaat dat vaak over de lands- en specialisme grenzen
heen. Juist op dit terrein heeft de nieuwe longarts haar
expertise.
Tieners met diabetes kunnen via een speciale BLink App
op hun smartphone zelf hun bloedwaarden doorsturen
naar de kinderarts of de kinderdiabetesverpleegkundige.
Met zijn smartphone stuurt de tiener de glucosewaarden
via een bluetoothmodule naar een persoonlijk digitaal
patiëntendossier met een diabetesdagboekje. Dat dagboekje is weer gekoppeld aan het patiëntendossier in ons
ziekenhuis: een belangrijke voorwaarde voor de borging
van de zorg. De kinderdiabetesverpleegkundige of kinderarts beoordeelt de bloedwaarden uit het diabetesdagboek
en stuurt een bericht met een advies terug. De jongere met
diabetes bekijkt het advies via de smartphone (of computer).
Zo’n advies gaat bijvoorbeeld over het aanpassen van de
medicatie, voeding of leefstijl.
Na planvorming is in 2012 daadwerkelijk gestart met de
implementatie van de Total Lab Automation (TLA). Een veel
omvattend, uniek project. Uniek, omdat de nieuwe apparatuur 80 procent van het routineonderzoek van de drie
laboratoria van het ziekenhuis automatisch kan doen. Alle
losse apparatuur is vervangen door één groot systeem, een
soort lopende band. De laboratoriummedewerker plaatst
het bloedbuisje op het systeem. De kleur van de dop en de
barcode geven aan welke onderzoeken nodig zijn. Binnen

maximaal 1 uur heeft het buisje het hele traject doorlopen
en zijn de uitslagen bekend. Onderzoeksmaterialen worden
veiliger, beter en sneller verwerkt. Het behandelbeleid kan
op deze wijze snel worden ingezet of indien nodig bijgesteld. Bovendien is er voor de analyse minder materiaal
nodig. Ziekenhuis Gelderse Vallei is het eerste ziekenhuis in
Nederland dat met een dergelijk systeem werkt.
In hoofdstuk 3 wordt uitgebreid verslag gedaan van de
ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit en veiligheid in
het ziekenhuis.
2. Aantoonbaar verbeteren van de kwaliteit van arbeid
Een aantal verpleegkundigen heeft meegewerkt aan een
uitwisseling met het Deventer Ziekenhuis. Het doel van
de uitwisseling was gericht op het leren van elkaar en het
delen van best practices.
Het thema leiderschap is op verschillende manieren aan de
orde geweest: door een management development (MD)traject voor leidinggevenden en bijvoorbeeld ook door een
wetenschappelijk promotieonderzoek waaraan een aantal
leidinggevenden heeft meegewerkt. Onderdeel van dit
laatste onderzoek was een studiereis naar de Verenigde
Staten.
Goed leiderschap is een belangrijke randvoorwaarde
om de ambities van de organisatie te kunnen realiseren.
Tijdens verschillende overlegmomenten is het onderwerp
‘aanspreken en afspreken’ behandeld op poliklinieken en
afdelingen in de divisie zorg. Het doel hiervan was dat
medewerkers zich bewust zijn van hun houding en welke
invloed dit heeft op hun collega of een  patiënt. Het geven
en ontvangen van feedback is daarbij essentieel.
Het facilitair bedrijf heeft het servicemedewerker-model
ontwikkeld, waarbij wordt voorzien in een servicemedewerker op de afdeling. Deze medewerker geeft uitvoering
aan een aantal facilitaire taken op de afdeling, die nu door
verschillende subafdelingen worden uitgevoerd (linnen,
bevoorrading et cetera.). Hiermee krijgt de afdeling een
vaste aanspreekpersoon en wordt een medewerker verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening op de betreffende afdeling. In 2013 wordt samen met de zorg hiervoor
een pilot ingericht. Dit model sluit aan bij ons voedingsconcept At Your Request en het streven om de regie aan de
patiënt (terug) te geven.
In hoofdstuk 7 is aanvullende informatie opgenomen op
het gebied van personeel en opleiding.
3. Verstevigen positie ZGV in Midden Nederland
De gezinsgerichte eenheid (moeder- en kindzorg binnen
het gehele gezin) heeft aansluiting gevonden bij een van
de tien consortia in Nederland, namelijk die van Nijmegen.
Het doel van het consortium is het delen van kennis en
ontwikkelingen en het doen van wetenschappelijk onderzoek. Dit wordt gecoördineerd en bekostigd vanuit ZonMW.
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Na een korte pilotperiode ging begin 2012 ‘Zorgspoor’
officieel live. Deze applicatie zorgt voor optimale afstemming in de keten en een goede doorstroming bij ontslag.
Zorgspoor werkt volgens het zogenaamde ‘marktplaats’principe: Het ziekenhuis (de aanbiedende partij) biedt een
patiënt aan. De intramurale instelling (de ontvangende partij) biedt zorg aan. Wanneer hier een match ontstaat zal de
medewerker van de afdeling multizorg overgaan tot definitieve plaatsing. Naast het ziekenhuis zijn bij deze applicatie
ook de ketenpartners Opella, Vilente, Norschoten, QuaRijn,
Charim en Zinzia betrokken.
Onder de naam ‘Samenwerkende Gelderse Ziekenhuizen’
werkt Ziekenhuis Gelderse Vallei met de ziekenhuizen in
Arnhem en Doetinchem intensief samen bij hoogcomplexe
(chirurgische) behandelingen die relatief weinig voorkomen. Na verkennende gesprekken in 2011 op verschillende
niveaus hebben de drie ziekenhuizen in april 2012 een
officiële samenwerkingsovereenkomst gesloten. Deze drie
ziekenhuizen bundelen hun krachten in het kader van concentratie en spreiding van zorg zonder daarbij een fusie te
beogen. Door de samenwerking in een netwerk verwachten
de partijen aan specifieke volumenormen en kwaliteitseisen te voldoen. Er zal een breed en zo compleet mogelijk
aanbod aan ziekenhuiszorg in de gezamenlijke regio mogelijk blijven. Met de samenwerking in een netwerk beogen
de drie ziekenhuizen de voordelen van samenwerking te
realiseren en de nadelen van een fusie te voorkomen.
De drie ziekenhuizen hebben afspraken gemaakt over de
chirurgische behandeling van: uitzaaiingen van kanker in de
lever, longtumoren, maagtumoren, tumoren in het laagste
deel van de endeldarm, bijniertumoren, middenrifbreuk en
refluxziekte. De centralisatie van deze behandelingen komt
de kwaliteit van zorg ten goede. De chirurgen worden door
het grotere aantal behandelingen dat zij uitvoeren, nog
vaardiger in deze behandeling. Daarnaast worden de kennis
en kunde van de drie ziekenhuizen samengebracht, waardoor de ingreep en het zorgtraject voor patiënten geoptimaliseerd worden. Ook worden alle patiënten in gezamenlijkheid bestudeerd en besproken, waardoor iedere patiënt
de voor hem beste behandeling krijgt. De samenwerking
wordt continu bewaakt en waar nodig verbeterd.
Naast deze specifieke samenwerking op laagvolume hoogcomplexe chirurgie hebben de drie ziekenhuizen de wens
uitgesproken om de samenwerking verder te ontwikkelen
op die onderwerpen en specialismen waar dat tot een
meerwaarde voor de patiënt en/of de drie organisaties
kan leiden. In november 2012 is hiertoe een beleidsavond
gehouden met de raden van bestuur, de stafbesturen en
verschillende staffunctionarissen. Naar aanleiding van deze
bijeenkomst is er voor 2013 een jaarplan gemaakt.
De afgelopen jaren is met het Medisch Microbiologisch
Laboratorium (MML) van Rijnstate gesproken hoe het
eerder gesloten convenant goed vorm kan krijgen. Dit
heeft in 2012 geleid tot een overeenkomst waarin beide
ziekenhuizen een belangrijk deel van de microbiologische

diagnostiek met elkaar zullen uitwisselen. Alle moleculaire
diagnostiek van Ziekenhuis Gelderse Vallei zal op het MMIL
van Rijnstate worden uitgevoerd. Rijnstate zal alle infectieserologie bij ons onderbrengen. Op deze wijze kan elk van
de microbiologische laboratoria zich specialiseren in het
toegewezen aandachtsgebied, kan er kosteneffectiever
worden gewerkt en zijn de laboratoria in staat om de concurrentie met anderen aan te gaan. Een en ander is reeds
in het laatste kwartaal van 2012 gerealiseerd.
Ziekenhuis Gelderse Vallei breidt uit: aan de voorzijde
van het huidige ziekenhuisgebouw komt een nieuwe
vleugel, die bestaat uit een souterrain en vier bouwlagen.
Op 10 mei 2012 werd de eerste paal van de nieuwbouw
in de grond geboord. Er komen twee bestralingsunits en
behandelruimten voor het Arnhems Radiotherapeutisch
Instituut (ARTI), de afdeling oncologie (polikliniek en
behandelafdeling) en een tweetal verpleegafdelingen
van het ziekenhuis. Het ARTI en Ziekenhuis Gelderse
Vallei begonnen in 2009 al met de planvorming voor de
nieuwbouw. Uit diverse onderzoeken blijkt dat het aantal
mensen uit de regio van het ziekenhuis dat in de toekomst
radiothera-peutische behandeling nodig heeft, behoorlijk
toeneemt. Door samenwerking tussen specialisten van het
ARTI en van het ziekenhuis kan de bestralingsbehandeling
in Ede, dichtbij huis van de patiënt plaatsvinden en de
oncologische zorg hier worden geconcentreerd.
4. Voedingsziekenhuis als onderdeel van de identiteit
Na het officiële akkoord van de Raad van Bestuur in januari
2012 is  At Your Request® in november geïmplementeerd
na een succesvolle pilot in 2010. Op 13 november 2012 zijn
alle verpleegafdelingen overgegaan op dit nieuwe concept
voor eten en drinken. Het is een bijzondere roomservice die
het meest lijkt op de mogelijkheden van thuis. Kiezen wat
je eet en drinkt, op het tijdstip dat je zin hebt in eten en/
of drinken, op de plaats die je kiest (in bed, aan tafel of de
familiekamer/lounge). Iedere patiënt bestelt telefonisch
eten en drinken van een menukaart. De medewerkers van
het maaltijdservicecenter nemen de bestelling op. Tijdens
het bestellen krijgt de patiënt een persoonlijk advies,
bijvoorbeeld over de voedingswaarde en het dieet, zodat
hij/zij lekkere en verantwoorde keuzes kan maken. De
bestelling wordt direct bereid en binnen 45 minuten bij de
patiënt bezorgd.
De patiënttevredenheid en de waardering van medewerkers scoort hoog en de maaltijdservice blijkt niet duurder
dan het oude maaltijdsysteem. Dit komt onder andere
doordat al het bestelde eten wordt opgegeten en er dus
vrijwel niets hoeft te worden weggegooid. De grootste
voordelen zijn echter het verminderen van de afhankelijkheid van de patiënt en het resultaat in de strijd tegen
ondervoeding: patiënten eten beter waardoor hun voedingstoestand verbetert.
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Ziekenhuis Gelderse Vallei staat bekend als voedingsziekenhuis. Aandacht voor voeding en bewegen is een onmiskenbaar onderdeel van de patiëntenzorg. Het ziekenhuis in Ede
werkt nauw samen met de Wageningen Universiteit, in de
Alliantie Voeding Gelderse Vallei.
Goede voeding levert een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van ziekte, een beter herstel en hogere levenskwaliteit. Onderzoeksresultaten wijzen uit dat deze aandacht
voor voeding en bewegen effect heeft, ook in het terugdringen van de zorgkosten. De preventie van ondervoeding
en het stimuleren van gezond gedrag voorkomt (langere)
ziekenhuisopnamen.
Vanuit de MDL-afdeling is er een transmuraal en regionaal
zorgpad opgezet voor volwassenen met obesitas, specifiek
voor patiënten met een BMI tussen de 30 en 40 en risicofactoren. Dit project doet het ziekenhuis samen met de
eerste lijn. Daarnaast is een enthousiast team begonnen
aan bestendigheidprogramma’s voor kinderen met obesitas. Deze programma’s moeten ervoor zorgen dat kinderen
van verschillende leeftijden die behandeld zijn volgens de
programma’s Aan Tafel (tot 6 jaar), de Dikke Vrienden Club
(tot 12 jaar) en het nog te starten Toppers (tot 16 jaar), hun
behaalde resultaten behouden of verbeteren.
In het voorjaar en najaar 2012 is een symposium georganiseerd voor de 1e lijn over sondevoeding. Deze symposia
waren een groot succes en snel tot twee keer toe fors overtekend. Aan deze behoefte aan scholing van de 1e lijn zal in
2013 ook op een andere manier vorm worden gegeven.
In 2012 is naast het speerpunt voeding gestart met het
speerpunt (top)sport en bewegen. Sport en bewegen zijn in
het behalen van extra gezondheidswinst nauw verbonden
met goede voeding. Om de speerpunten goed in te vullen
en te coördineren en tevens medewerkers ambassadeur
hiervan te maken is in september een programmamanager voeding, (top)sport en bewegen aangesteld. Ook  is de
stuurgroep voeding, sport en bewegen opgericht.
Een delegatie van de stuurgroep heeft een rondgang langs
de maatschappen gemaakt. Medewerkers zijn betrokken bij
positioneringsessies.
Het ziekenhuis werkt samen met de afdeling Humane
Voeding van de Wageningen Universiteit in de Alliantie
Voeding. Deze bestond in 2012 vijf jaar. De volgende zaken
zijn door de Alliantie Voeding gerealiseerd in het verslagjaar.
• Transmurale voedingszorg: Het zorgpad ondervoeding
beschikbaar via internet. De brochure ‘Goede voeding bij
ziekte en herstel’ is uitgebracht. Het project ‘Voeding voor
doelgroepen’ is ontwikkeld met 13 midden- en kleinbedrijven (EZ subsidie). Het project Cater with Care is in
juni 2012 gestart (GO/EFRO financiering).
• Voedingsonderzoek: Twee maal is de wetenschapsavond
Food for Thought georganiseerd met beide keren rond
de 100 deelnemers. Verschillende rondetafelgesprekken
en studentenprojecten zijn georganiseerd en uitgevoerd.
De business case Metabolic Health Unit is opgestart.

Zowel het Nationale Voedingscongres als het Kinderobesitas congres zijn georganiseerd in De Reehorst en
waren goed bezocht.
• Het Voedingsziekenhuis heeft verder vorm gekregen.
Twee onderzoeken zijn uitgevoerd, een naar de toenmalige maaltijdvoorziening en een onderzoek naar het
imago. De Infotheek Voeding en Gezondheid in de
centrale hal van het ziekenhuis is geopend in mei 2012.
• Voeding, Sport en Topsport is een nieuw programma.
Met de partners NOC*NSF, InnosportNL en de Hogeschool
Arnhem Nijmegen is een plan ontwikkeld. Dit plan is in
december 2012 goed ontvangen door de gedeputeerden
van de Provincie Gelderland.
5. Vergroten bestuurbaarheid en beheersing stabiele financiële
positie
In het najaar 2011 is de nieuwe grondvorm van de organisatie vastgelegd. Hierin is bepaald dat het ziekenhuis zal
gaan werken met functionele eenheden waarbij zowel een
zorgmanager als een medisch hoofd in gezamenlijkheid de
leiding krijgen. Het management van een aantal van  deze
eenheden is inmiddels benoemd. Er is ook een tweetal
procesgeoriënteerde eenheden gestart: het oncologisch
centrum en de gezinsgerichte eenheid.
Voor de organisatie van de electieve zorg binnen deze
ontwikkelingsstructuur is voor de duur van twee jaar een
transitiemanager aangetrokken. Dit aandachtsgebied zal
vervolgens worden ondergebracht binnen de divisie zorg.
Vanaf 1 september 2012 is de clusterstructuur binnen onze
organisatie vervangen door een divisiestructuur die direct
aangestuurd wordt door de Raad van Bestuur. Dit resulteerde in één divisie zorg en één divisie zorgondersteuning,
waarbij de zorg als totaliteit wordt beschouwd. De eenheid
van beleid in de organisatie wordt gestimuleerd door de
functionele eenheden en afdelingen te laten rapporteren
binnen de divisie zorg.
De divisie zorg heeft de opdracht gekregen om de zorgpakketten voor de acute-, complexe- en chronische zorg verder
tot ontwikkeling brengen. Deze ontwikkelingen zullen worden ondersteund door klankbordgroepen vanuit de medische staf. De divisie zorg heeft een grote diversiteit aan
specialismen en patiëntenstromen. Binnen deze diversiteit
zijn er zowel gemeenschappelijke als specifieke doelstellingen
vastgesteld die per kwartaal worden getoetst.
Ter voorbereiding op de begroting van 2013 is er een analyse gemaakt voor de benodigde beddencapaciteit op de
verpleegafdelingen. Het besluit is genomen om de capaciteit met 20 bedden te reduceren. Tevens is een zero based
begroting gemaakt voor de polikliniek en de kliniek. Alle
afdelingen zijn op dezelfde wijze doorgelicht en ingericht
om de productieafspraken en de criteria voor goede en
doelmatige zorg te realiseren.
Om zicht te krijgen op het volume medisch specialistische
verpleegkundige zorg in thuissituaties (MSVT) onderdeel
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van de Ziekenhuis Verplaatste Zorg (ZVZ) is de afdeling
multizorg in 2012 gestart met de registratie van de MSVTindicaties. Het is reëel dat deze soort zorg in de nabije
toekomst onder verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen
wordt gebracht. Daarom is nu reeds een betrouwbare
registratie noodzakelijk.

sen uniformer en efficiënter te maken. Daarbij wordt de
Theory of Constraints (TOC) gebruikt als ondersteuning op
de planning en prioritering van werkzaamheden zodat in
hoge mate leverafspraken op tijd worden nagekomen. Dit
gebeurde zelfs nadat ICT eenzijdig de gecommuniceerde
oplostijden op storingen heeft gehalveerd.

Op basis van het structuurplan is in 2012 gestart met de
uitvoering van het uitbreidingsplan nieuwbouw. Verder is
voor het spreekuurcentrum in Barneveld een uitbreidingsplan voorbereid, dat in 2013 uitgevoerd kan worden. Voor
het spreekuurcentrum in Veenendaal is een plan in ontwikkeling, om mogelijk op termijn naar een nieuwe locatie
met meer mogelijkheden te gaan. In 2013 zal dit plan in
hoofdlijnen verder worden uitgewerkt. Op basis van dit
plan kan het ontwerpproces worden gestart. De bouw van
de nieuwe vleugel en de verplaatsing van de oncologische
zorg levert in het bestaande gebouw de benodigde ruimte
op om vernieuwingen  door te voeren.
De afdeling applicatiebeheer is geheel 2012 bezig geweest
met het bouwen van Elektronische patiëntendossiers (EPD).
Alle verpleegafdelingen zijn inmiddels over op het elektronisch verpleegkundig dossier (EVD). Daarnaast zijn acht
specialismen overgegaan op het EPD: interne geneeskunde
(inclusief dialyse en longgeneeskunde), dermatologie, cardiologie en orthopedie en de voorbereiding voor plastische
chirurgie en neurologie is gestart.
De stabiliteit van XCare/Norma heeft veel aandacht
gevraagd. De leverancier heeft heel veel nieuwe versies ontwikkeld die steeds getest moesten worden. Naast deze vele
testen is ook Xcare (veel vaker dan normaal) onderhevig
geweest aan veranderingen en dus testen. Vooral de komst
van DBC’s op weg naar Transparantie (DOT) heeft ervoor
gezorgd dat een record aantal nieuwe versies in productie
zijn gekomen.
Het traject om aan de eisen voor informatiebeveiliging volgens NEN7510 te voldoen wordt medio 2013 afgerond. Er
zijn grote stappen gezet in de borging van het proces in de
organisatie door het opzetten van een Information Security
Management System (ISMS). Er is een ethical hacker ingehuurd om onze omgeving te onderzoeken op beveiligingsproblemen. De geconstateerde problemen zijn grotendeels
reeds verholpen.
Er zijn voorbereidingen getroffen om het patiëntenportal
goed te koppelen met het huisartsenportal Zorgdomein.
Ook voor de inrichting van het portal zodat huisartsen
breder inzage krijgen in labuitslagen van hun patiënten.
De ICT architectuur is gebaseerd op standaardisatie van
zowel werkplekken als de systemen in de datacenters en
het op grote schaal gebruiken van virtualisatie voor servers
en applicaties. Het gebruik van het ISM procesmodel is
verankerd in de werkwijze van de afdeling ICT om procesJaarverslag 2012 Ziekenhuis Gelderse Vallei 17

3. Kwaliteit en veiligheid
3.1 Algemeen kwaliteitsbeleid
Kwaliteitsmanagementsysteem en accreditatie
Ziekenhuis Gelderse Vallei streeft naar het scheppen en
behouden van een goed leerklimaat en het behouden van
haar accreditaties. Waar nuttig en nodig verwerven wij
nieuwe accreditaties. Wij hanteren op ziekenhuisniveau
zowel het INK model als het NIAZ accreditatiesysteem.
Eén van de onderdelen van het veiligheidsprogramma
VMSZorg waarvoor wij de accreditatie hebben ontvangen,
is het vaststellen van tien inhoudelijke thema’s. Op deze
thema’s valt veel winst te behalen als het gaat om het
terugdringen van onbedoelde vermijdbare schade in ziekenhuizen. Dit zijn de 10 thema’s: postoperatieve wondinfecties,
sepsis, vitaal bedreigde patiënt, medicatieverificatie,
kwetsbare ouderen, nierinsufficiëntie, verwisseling van en
bij patiënten, high risk medicatie, vroege herkenning en
behandeling van pijn, Acute Coronaire Syndromen. Bij alle
thema’s streeft Ziekenhuis Gelderse Vallei de landelijk vast-

gestelde doelstellingen na. Hierbij maakt het ziekenhuis
waar mogelijk gebruik van de inhoudelijke ontwikkelingen
die landelijk worden aangereikt vanuit ‘expertgroepen’ per
thema.
Per thema is op voordracht van de stuurgroep patiëntveiligheid door de Raad van Bestuur een projecteigenaar
en een projectleider aangewezen die een vastgestelde
projectopdracht realiseert. Vanzelfsprekend worden de al
opgestarte en goed lopende projecten doorgezet en verder
ondersteund. De coördinatie van de gezamenlijke thema’s
is in handen van de stuurgroep patiëntveiligheid die de
projectleiders waar nodig kan adviseren over ontwikkeling,
implementatie en borging van het project.
Per 1 maart 2011 heeft het ziekenhuis officieel opnieuw
voor vier jaar de NIAZ accreditatiestatus verworven. Verbeterpunten zijn opgepakt en in september 2012 heeft een
controlebezoek van het NIAZ plaatsgevonden op de voortgang van de verbeterpunten. In de rapportage is vastgesteld dat zeven verbeterpunten adequaat en acht verbeter-

maart 2012 verbouwing keuken ter voorbereiding op At Your Request
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punten deels adequaat zijn opgepakt. In 2013 moeten alle
punten geïmplementeerd en geborgd zijn in de organisatie.
Ten behoeve van de norm NEN7510 voor informatiebeveiliging heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei in 2012 diverse
interne audits uitgevoerd. Ook zijn er risicoanalyses uitgevoerd op informatiesystemen. Door passende maatregelen
is een volgende stap gemaakt in een procesgerichte aanpak
van informatiebeveiliging binnen het ziekenhuis. Daarnaast
is ‘Zekere Zorg 3’ geïntroduceerd waarmee toetsing op
NEN7510 conform de NIAZ-methodiek is vormgegeven. Dit
zal in 2013 een verdere invulling krijgen.
Afdelingen met accreditatie
Naast deze instellingsbrede accreditatie kiest het ziekenhuis voor een aantal afdelingsgebonden accreditaties of
certificeringen. De afdeling dialyse is reeds sinds 2003
geaccrediteerd volgens de HKZ norm (Stichting Harmonisatie Kwaliteitbeoordeling in de Zorgsector). Het jongste
auditbezoek vond in februari 2012 plaats. De accreditatie is
gecontinueerd.
De afdeling klinisch chemisch en hematologisch laboratorium (KCHL) beschikt sinds mei 2008 over de CCKL certificering. CCKL is de Coördinatie Commissie ter bevordering van
de Kwaliteitsbeheersing op het gebied van laboratoriumonderzoek in de Gezondheidszorg. In 2010 is dit certificaat
gecontinueerd. In oktober 2012 is het kwaliteitssysteem
opnieuw door de CCKL beoordeeld. De afronding van deze
beoordeling loopt door tot in 2013.
Het medisch microbiologisch laboratorium (MML) beschikt
sinds februari 2011 over de CCKL-certificering. In 2012
heeft een controlebezoek plaats gehad en is het certificaat
gecontinueerd.
De afdeling opleidingen beschikt vanaf 2009 over de accreditatie van het kwaliteitsregister V&V (Verpleging en
Verzorging) voor aanbieder van deskundigheidsbevorderende activiteiten.
Vergunning apotheek
De ziekenhuisapotheek beschikt sinds mei 2010 over de
GMP-z (Good Manufacturing Practices voor de ziekenhuisfarmacie).
Kindvriendelijk ziekenhuis, Smileys, borstvoedingscertificaat
Sinds 2009 beschikt Ziekenhuis Gelderse Vallei 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 in 2012 tevens opnieuw het Borstvoedingscertificaat WHO/Unicef gekregen. We voldoen
aan de hoge internationale eisen die aan dit certificaat
gesteld worden. Dit betekent dat we ons de komende drie
jaar opnieuw met trots een baby friendly-ziekenhuis mogen
noemen.
De kinder- en jongerenafdeling heeft het initiatief genomen
om interne smileys uit te reiken aan poliklinieke afdelingen

die ook kinderen ontvangen. De poliklinieken oogheelkunde
en kindergeneeskunde en het KCHL hebben een interne
smiley gekregen. In 2013 wil de kinderafdeling bekijken
of er nog meer afdelingen in aanmerking komen voor een
interne smiley.
Accreditatie Gelderse Vallei Vivre
Gelderse Vallei Vivre levert als particuliere kliniek aanvullende zorg en diensten aan klanten van Ziekenhuis
Gelderse Vallei én andere klanten in de regio. Gelderse Vallei Vivre beschikt sinds 2009 over het kwaliteitskeurmerk
ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland), erkend door het
ministerie van VWS. In 2012 heeft heraccreditatie plaatsgevonden en is de accreditatie gecontinueerd. In 2012 lag
de focus van de ZKN-audit op klinische patiëntenprocessen,
zoals het ongedaan maken van sterilisatie bij de man. In
2013 zal ZKN toetsen op de implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Tevens levert Gelderse
Vallei Vivre jaarlijks de cijfers aan bij de IGZ voor de ‘basisset kwaliteitsindicatoren particuliere klinieken’.
Overige vermeldingen
De pijnpolikliniek en onze anesthesiologen zijn erkend als
‘pijnkliniek type B’ met zeven geregistreerde pijnspecialisten, een kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Vereniging
voor Anesthesiologie (NVA).
Het zorgpad mammacare staat met een ‘roze lintje’ vermeld op de website van de Borstkankervereniging Nederland (BVN).
Ziekenhuis Gelderse Vallei beschikt vanaf het begin over
een zogenaamde Pluim van patiëntenvereniging Freya,
omdat de vruchtbaarheidsbehandelingen van de fertiliteitpolikliniek voldoen aan de criteria van de vereniging.
De vaatzorg in Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft het vaatkeurmerk van de patiëntenvereniging Hart en Vaatgroep.
Daarnaast voldoet het ziekenhuis aan de minimale criteria
van de reumapatiëntenvereniging voor patiënten met
reumatoïde artritis.
Verder heeft het ziekenhuis in 2012 een ‘groen vinkje’
gekregen op de website van de Nederlandse Federatie van
Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Dit betekent dat het
ziekenhuis voldoet aan de normen voor goede zorg voor
patiënten met een colo- of ileostoma.
In juni 2012 heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei in de gids
‘Gastvrijheidszorg met sterren’ drie van de vijf sterren
toegewezen gekregen voor de gastvrijheid op basis van
onderzoek en bedrijfsbezoek in maart 2012.
Ziekenhuis Gelderse Vallei beschikt vanaf 2012 over het
Menzis Topzorg keurmerk voor de behandeling van rughernia en heupartrose. Tevens beschikken we wederom over
het Menzis TopZorg keurmerk voor de verwijdering van
amandelen en voor de behandeling van slaapapneu. Eind
2012 heeft ZGV ook nog het TopZorg predicaat voor darmkanker van Menzis (geldig t/m 2014) ontvangen. Aan de
hand van criteria als snelheid, toegankelijkheid, organisatie,
kwaliteit en patiënteninformatie, biedt ons ziekenhuis, in
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vergelijking met andere ziekenhuizen, de beste en snelste
zorg voor darmkankerpatiënten. Voor de borstkankerzorg
verwijst Menzis onder meer naar de website van de BVN ....
het roze lintje.
Ziekenhuis Gelderse Vallei is geselecteerd als kwaliteitsziekenhuis door zorgverzekeraar Achmea en ontving in juli
2011 een glazen plaquette voor de resultaten die worden
behaald bij orthopedische ingrepen. Ook in 2012 werden
wij geselecteerd door Achmea voor de knie- en heupvervangingen.
Visitaties
In 2012 zijn er twaalf visitaties bij medische specialismen
uitgevoerd: acht kwaliteitsvisitaties en vier opleidingsvisitaties. De Raad van Bestuur ontvangt een kopie van de
rapportage en bespreekt deze in haar vergaderingen met
het Stafbestuur en zo nodig met de betreffende maatschap
of vakgroep.
Er zijn kwaliteitsvisitaties uitgevoerd bij medische psychologie (februari), dialyse (februari), kindergeneeskunde (maart),
longgeneeskunde (maart), heelkunde (juni), plastische
chirurgie (september), KCHL (oktober), klinische geriatrie
(oktober) en de ziekenhuisapotheek (december).
De vier opleidingsvisitaties vonden plaats bij kindergeneeskunde (mei), klinische chemie (juni), heelkunde (juni) en de
ziekenhuisapotheek (december).
De Raad van Bestuur heeft in 2012 nog rapportages ontvangen van een aantal visitaties die in 2011 zijn uitgevoerd
bij MDL, nucleaire geneeskunde en bij de oncologische zorg.
Deze rapportages zijn besproken. Van de visitaties in 2012
heeft de Raad van Bestuur de rapportages ontvangen van
neurologie, kindergeneeskunde, longgeneeskunde, klinische chemie en heelkunde. Hiervan zijn alle rapportages
inmiddels besproken met uitzondering van de rapportage
van het KCHL. Van de overige visitaties worden deze
verwacht in het voorjaar van 2013.  
Overlegstructuren
In Ziekenhuis Gelderse Vallei bestaan tal van commissies
die verantwoordelijk zijn voor een of meerdere kwaliteitsaspecten, zoals de commissie kwaliteitsborging medische
techniek, centrale commissie documentbeheer, commissie
zorgprotocollen, BIG-commissie, interne auditcommissie,

reanimatiecommissie, donatiecommissie, et cetera. De
commissies vallen onder de verantwoordelijkheid van de
Raad van Bestuur en/of de medische staf.
In 2012 is een dagelijks bestuur kwaliteit ingesteld om de
verbinding tussen organisatie en medische staf te versterken en om gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor de
aansturing van het kwaliteitsbeleid te dragen. Het doel is
om te komen tot een nieuwe structuur waarin sprake is van
een gecoördineerd, volledig en efficiënt kwaliteitsbeleid. In
de nieuwe structuur wordt uitgegaan van een gezamenlijke
verantwoordelijkheid en aansturing van het kwaliteitsbeleid door de ziekenhuisorganisatie én medische staf. Binnen
de functionele eenheden wordt dit geborgd door het duale
management van de functionele eenheden. Nieuw is
hierbij dat het medisch hoofd verantwoordelijk is voor de
bevordering van en het toezicht op de gewenste medische
outcome, het resultaat van de behandeling.
Necrologiecommissie
2012 is het eerste volledige jaar van de nieuwe necrologiecommissie. De commissie heeft zich  beziggehouden met
de introductie van het necrologieformulier dat voor iedere
overleden patiënt moet worden ingevuld door de behandelend arts. Samen met de ontslagbrief wordt dit formulier
naar de necrologiecommissie gestuurd. Alle formulieren en
brieven worden door de leden van de commissie gescreend
aan de hand van een aantal criteria. Bij vragen van de
behandelaar of het commissielid wordt de casus in de
vergadering van de commissie besproken. De commissie
vraagt zo nodig nadere informatie op bij de hoofdbehandelaar. De werkzaamheden van de commissie hebben ertoe
geleid dat maatschappen/vakgroepen weer zeer actief zelf
hun overleden patiënten bespreken en daarna de informatie aanleveren aan de commissie.  De verwerking van de
gegevens over 2012 worden in april 2013 afgerond en de
commissie stuurt dan haar jaarverslag naar de medische
staf en Raad van Bestuur.
Medische techniek
De commissie kwaliteitsborging is in 2012 twee keer
bijeengekomen. In 2012 is de implementatie van het beleid
medische apparatuur geëvalueerd met een enquête om
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de stand van zaken in beeld te brengen. De uitslag van de
enquête was aanleiding om in gesprek te gaan met apparatuurbeheerders om hen meer bewust te maken van het
belang van het onderwerp. Ook heeft de enquête een aantal knelpunten met betrekking tot afdelingsoverstijgende
apparatuur duidelijk gemaakt.
Het project ‘Risicoclassificatie medische apparatuur’ is
in 2012 afgerond. Aan alle medische apparatuur is een
risicoklasse toegekend. Mede op basis van deze risicoklasse
worden beslissingen genomen over onderhoud, borging en
vervanging van apparatuur.
In het verslagjaar zijn opnieuw quickscans patiëntveiligheid uitgevoerd op alle zorgafdelingen in het ziekenhuis.
In deze halfjaarlijkse quickscans is een aantal vragen over
medische apparatuur opgenomen zoals de identificatie- en
onderhoudssticker, veilig gebruik van technische voorzieningen, de aanwezigheid van handleidingen et cetera. Zoals
aangegeven bij het onderwerp risicobeheersing worden
vanaf 2012 interne audits uitgevoerd, waarin meerdere
onderwerpen zijn geïntegreerd, waaronder de (medische)
apparatuur. Na twee succesvolle pilots in het voorjaar van
2012, zijn zeven integrale audits uitgevoerd. Het gedeelte
over medische apparatuur wordt uitgevoerd door twee
hiervoor speciaal getrainde interne auditoren. In 2013
wordt de methode voor de risico-inventarisaties (PRI’s) met
betrekking tot apparatuur gelijk geschakeld met de ziekenhuisbrede PRI voor (hoofd)processen en zorgpaden.

gericht op verheldering van het beleid en communiceren
van dat beleid tot het nog verder gebruiksvriendelijk maken
van het digitale documentbeheersysteem.
Zo zijn in 2012 relevante afdelingen samen bezig geweest
om zogenaamde dubbele protocollen te verwijderen,
zodat geen verwarring kan optreden over het gebruik van
het juiste protocol. Het geven van een goede titel aan een
document blijft onverminderd belangrijk om de juiste
documenten te vinden, evenals een controle op aanwezige
documenten als er een nieuw document ontwikkeld wordt.
Voor het documentbeheer is een set van indicatoren opgesteld, waaraan het documentbeheer moet voldoen. Om
tot ziekenhuisbrede cijfers te komen over het beheer (zoals
het aantal documenten in het systeem, het aantal documenten dat herzien moet worden) is een extra digitale tool
aangeschaft waarmee managementrapportages gemaakt
kunnen worden. Vanaf het eerste kwartaal van 2013 krijgt
het management kwartaalrapportages over het documentbeheer.
In 2013 gaat het ziekenhuis over naar de nieuwe versie van
het documentbeheersysteem, wat meer mogelijkheden
biedt zowel voor wat betreft de zoekfunctie als voor wat
betreft het beheer.

Documentbeheer
Het NIAZ-verbeterplan documentbeheer is gericht op
verbetering van het gebruik van de juiste documenten en
verbetering van het beheer. De aanpak is breed en zowel

VMS-Zorg
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft ook in 2012 deelgenomen
in het VMS-Zorg programma, het veiligheidsprogramma
dat ten doel heeft om de patiëntveiligheid in de Nederland-
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se ziekenhuizen te verbeteren. Veilig incidenten melden
(een onderdeel van het programma) is als systeem voor
patiëntveiligheid al lange tijd in gebruik. Sinds 2009 wordt
hiervoor een digitaal hulpmiddel gebruikt en is de structuur
van het melden en afhandelen van meldingen aangepast.
Ieder kwartaal worden managementrapportages gemaakt.
In 2013 wordt het gebruik van het digitale hulpmiddel
geëvalueerd.
Daarnaast heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei de inhoudelijke
thema’s geïmplementeerd. Alle thema’s worden in 2013
afgerond. De implementatie van het thema medicatieverificatie zal mogelijk doorlopen tot in 2014, afhankelijk van de
voor deze activiteiten beschikbare financiële middelen. Met
de implementatie van medicatieverificatie bij spoedopnames, volgens het internationale High 5’s project Medication
Reconciliation, zal in 2013 bij alle klinische opnames medicatieverificatie worden uitgevoerd. Hiermee is een belangrijke basis gelegd voor de medicatieverificatie bij ontslag.
Een knelpunt bij de implementatie van diverse thema’s is
het registreren en meten van de indicatoren. Naar verwachting zullen in 2013 en 2014 steeds meer indicatoren via het
EPD geregistreerd en gevolgd kunnen worden.
Indicatoren
Kwaliteitsgegevens over 2012 worden medio april 2013
aangeleverd aan www.zichtbarezorg.nl en aan www.ziekenhuizentransparant.nl. Vanaf juni 2012 zijn de gegevens
openbaar beschikbaar.
Ziekenhuis Gelderse Vallei streeft ernaar om goede en betrouwbare gegevens aan te leveren. Wanneer dat (nog) niet
mogelijk is wordt de keuze gemaakt om de betreffende gegevens niet aan te leveren, dan wel met een toelichting. We
streven naar continue verbetering en maken gebruik van de
ontwikkeling in eigen resultaten en spiegelen ons aan de
gegevens van andere ziekenhuizen. Daarbij wordt rekening
gehouden met het feit dat onderzoeken hebben aangetoond dat dit soort gegevens vaak nog slecht vergelijkbaar
zijn vanwege het gebruik van verschillende bronnen.
Met de uitgifte van de nieuwe ZiZo-indicatoren eind 2011 is
overgestapt op een nieuwe structuur en een nieuw proces
om de gevraagde gegevens te verzamelen. Er zijn voor
iedere indicator nieuwe eigenaren benoemd, te weten een
organisatorisch manager en een medicus. Samen zijn zij
verantwoordelijk voor het aanleveren van de gevraagde gegevens, waarbij zij worden ondersteund door de afdelingen
kwaliteit en applicatiebeheer en een dataspecialist. Met behulp van een nieuw digitaal monitoringsysteem kan vanaf
2012 een deel van de indicatoren gedurende het lopende
jaar worden gevolgd en gecontroleerd. Naar verwachting
zal dat zowel de kwaliteit van de registratie als de bewaking van de kwaliteit van zorg ten goede komen.
Patiënttevredenheid
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een beleid voor patiënttevredenheidsonderzoek, waarbinnen onder meer gebruik
gemaakt wordt van de vragenlijst van de NVZ/NFU (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen/Nederlandse Federatie

van Universitair medische centra). Volgens dit beleid wordt
eenmaal in de twee à drie jaar een ziekenhuisbreed patiënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Patiënten van de
verschillende medisch specialismen c.q. afdelingen worden
klinisch en poliklinisch schriftelijk geënquêteerd volgens
de methodiek van de NVZ. Inmiddels heeft het onderzoek
op deze wijze drie maal plaatsgevonden. Tevens wordt ter
ondersteuning gebruik gemaakt van de digitale tool van de
NVZ. Deze tool wordt veelvuldig ook gebruikt voor andersoortige enquêtes.
Via de zorgverzekeraars ontvangen de ziekenhuizen patiënteninformatie vanuit de zogenaamde Consumer Quality
Index (CQI), een vragenlijst naar ervaringen van patiënten.
Daarnaast zijn landelijk vragenlijsten in ontwikkeling die
onderzoek doen naar verwachtingen en uitkomsten van
behandeling. In 2012 is een traject in werking gezet om in
samenwerking met de zorgverzekeraars te oriënteren op
de CQI vragenlijsten. In 2013 zal nadere besluitvorming
hierover plaatsvinden.
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Erasmus MC te Rotterdam, Kennemer Gasthuis te Haarlem zijn in 2012 een project gestart
om in samenwerking met het lectoraat Acute Intensieve
Zorg van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)
een CQI te ontwikkelen waarmee de tevredenheid van
familie van IC-patiënten kan worden gemeten. In aanvulling
op de enquêtes worden regelmatig spiegelgesprekken met
patiëntengroepen gehouden. In 2012 is bijvoorbeeld een
spiegelgesprek gehouden met IC-patiënten en hun naasten.
Naast de officiële overlegmomenten van de Raad van
Bestuur met de cliëntenraad (CR) wordt de CR actief betrokken om mee te denken met nieuwe initiatieven en is er
regelmatig contact met de afdeling kwaliteit. Formeel is
er een keer een apart overleg met het hoofd kwaliteit en
daarnaast is het hoofd kwaliteit een keer aanwezig bij een
agendapunt kwaliteit/patiëntveiligheid in de vergadering
van de cliëntenraad. In 2012 is er tijdens deze vergadering
specifiek aandacht voor de klachtenprocedure geweest.
Huisartsen
Onder leiding van het 1e-2e lijns platform heeft de samenwerking tussen de huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten bijzondere aandacht gekregen. Dit platform komt maandelijks bijeen en houdt zich,
naast lopende en nieuwe verbeterprojecten, voornamelijk
bezig met de ontwikkeling van een visie op en de afstemming van goede gezamenlijke regionale zorg. Het platform
is daarbij het spin in het web. De betrokkenheid van, inbreng
van en afstemming met de achterban is essentieel.
Het afgelopen jaar is onderzoek gedaan naar de formele
communicatie. Een van de belangrijke aanbevelingen was
om elkaar meer te ontmoeten: elkaar kennen is belangrijk
voor het onderlinge vertrouwen en een goede samenwerking. Op basis hiervan zijn medische netwerkbijeenkomsten ontwikkeld, waarin huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten elkaar ontmoeten
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op locatie. De eerste netwerkbijeenkomst vond plaats in
Veenendaal en was zeer geslaagd. Het concept wordt in
2013 verder uitgevoerd.
Verloskundigen
Ziekenhuis Gelderse Vallei en de Kring Verloskundigen
Gelderse Vallei werken intensief samen in een verloskundig
samenwerkingsverband (VSV). Bij de Kring Verloskundigen
Gelderse Vallei zijn vrijwel alle verloskunde praktijken in de
regio aangesloten. De samenwerking tussen de verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen richt zich op gezamenlijke protocollen, richtlijnen, het medisch beleid, afspraken
over consulten en een vloeiende overgang tussen eerste lijn
en ziekenhuis. Zo is er een werkgroep perinatale audit waarin gezamenlijk de perinatale sterfte wordt geanalyseerd in
de vorm van halfjaarlijkse auditbesprekingen. Een verbeterpunt betreft de communicatie rond consult en overdracht.
In 2012 heeft dit geleid tot aanpassing en ontwikkeling
van transmurale protocollen. Een transmuraal protocol is
voornamelijk bedoeld om de overlap te beschrijven, daar
waar de werkzaamheden van de eerste en de tweede lijn
elkaar overlappen. Behalve deze protocolafspraken blijkt
het ook zinvol het gangbare eerste- en tweedelijns beleid te
beschrijven zodat men van elkaar weet wat de werkwijze is.
De leden van de werkgroep ervaren dat door de samenwerking meer begrip ontstaat voor de wederzijdse benadering
van de verloskunde en de verdere integratie ervan. Ten
behoeve van intercollegiaal contact, kennisverspreiding en
-verdieping organiseert de VSV casuïstiekbesprekingen en
thema-avonden.
Scopenbeheer
In 2012 is een scopencommissie en een projectgroep ‘De
juiste scoop’ in het leven geroepen. De scopencommissie
bewaakt de grote lijnen van het scopenbeheer. De projectgroep is opgericht  om ervoor te zorgen dat Ziekenhuis Gelderse Vallei voldoet aan de minimale kwaliteitseisen met
betrekking tot scopenbeheer. Een tweede opdracht, met in
het vooruitzicht dat ons ziekenhuis mogelijk een centrum
darmscreening wordt, is om een centrale scopendesinfectie
op te zetten met nieuwe doorgeef-scopendesinfectoren. Dit
zal resulteren in een grondige verbouwing van de huidige
MDL-afdeling. De verwachting is dat deze fase van het
project eind 2013 is afgerond.
Minimaal invasieve chirurgie
De commissie minimaal invasieve chirurgie is in 2012 vier
keer bijeen geweest. Een belangrijk doel van de commissie is om de patiëntveiligheid te vergroten. Op de agenda
staan het optimaliseren van de kwaliteit en randvoorwaarden van endoscopische operaties, het maken van heldere
afspraken bij het introduceren van nieuwe technieken en
ingrepen, het streven om bij de verschillende disciplines zo
veel mogelijk dezelfde techniek en apparatuur te gebruiken, de registratie van procedures en het bespreken van
complicaties.

Biologische agentia
Het medisch microbiologisch laboratorium (MML) van
Ziekenhuis Gelderse Vallei is aangemerkt als een klasse 2
organisatie. Dit betekent dat in het ziekenhuis alleen biologische agentia aanwezig zijn van type 1 of 2. Indien bij onderzoek van patiëntenmateriaal in het MML klasse 3 en/of
4 micro-organismen aanwezig zijn, worden deze materialen
doorgestuurd naar een laboratorium dat daarvoor geëquipeerd is. Wij sturen dergelijke monsters door en slaan zelf
geen isolaten op. Voor de inkoop van micro-organismen is
de procedure in 2012 geactualiseerd, zodat het risico dat
klasse 3 of 4 agentia besteld kunnen worden, beheerst is.
SEH
Dit jaar publiceerde de IGZ het rapport ‘Ziekenhuizen goed
op weg met implementatienormen voor afdelingen spoedeisende hulp’. Aan de hand van dit rapport is door middel
van een interne audit getoetst of we voldoen aan deze
normen. De verbeterpunten zijn vastgelegd in een plan van
aanpak. Zo is er een mini-calamiteitenplan opgesteld, zijn
de SEH-profielen vastgelegd en is de medische eindverantwoordelijkheid geborgd. Een zorgbeleidsplan is geschreven
en moet in 2013 geaccordeerd worden door de medische
staf. Ook is er een VIM-commissie (Veilig Incidenten Melden)
ingesteld. De periodieke rapportage van de aanpak en de
resultaten van het kwaliteitssysteem komen aan de orde
in de kwartaaloverleggen met het management. In 2013
worden verbeterpunten met externe ketenpartners (zoals
de ambulancediensten, HAP) gerealiseerd en wordt het
rooster van SEH-artsen volledig gemaakt: 24 uur/7 dagen
per week bezetting van artsen.
IC
Naar aanleiding van de IGZ-rapportage ‘Grote intensive
care-afdelingen werken continu aan kwaliteit’ van september 2011 zijn diverse verbeterpunten in gang gezet. Zo
staat een verbouwing van de IC gepland voor 2013 waarbij
speciale isolatiekamers worden gebouwd. Er is een werkgroep samengesteld om de koppeling tussen het Elektronisch VoorschrijfSysteem voor medicatie (EVS) en het elektronisch patiëntendossier (PDMS) op de IC  te realiseren.
Voor multidisciplinaire overdrachten is een checklist ontwikkeld analoog aan de TOP lijsten. Medewerkers worden
in 2013 geschoold om de checklist te gebruiken. Een andere
checklist voor het transport van een IC-patiënt naar een
ander ziekenhuis is geïmplementeerd, waarbij beschreven
staat welk opleidingsniveau de medisch begeleider dient te
hebben indien er geen mobiele IC unit beschikbaar is.
PIP implantaten
In 2012 werd bekend dat zogenaamde PIP/M-implant borstimplantaten tot schade konden leiden en verzocht de IGZ
de ziekenhuizen om bij gebruik van deze implantaten patiënten vanaf 2001 op te roepen voor nader onderzoek en
behandeling. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft uitgezocht
wie haar leveranciers waren en zijn en welke producten er
in de loop der jaren bij die leveranciers zijn besteld. Daaruit
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is gebleken dat er geen PIP/M-implant borstimplantaten
zijn gebruikt.
Richtlijn sedatie
In maart 2012 heeft de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie de richtlijn sedatie geautoriseerd. Deze richtlijn
handelt over sedatie en/of analgesie buiten de operatiekamers. Sedatie bij een heelkundige ingreep is een alternatief voor algemene anesthesie (verdoving). Er wordt een
rustgevende en angstwerende medicatie toegediend, zodat
de patiënt ontspant zonder het volledige bewustzijn te
verliezen. Door de omvang van de richtlijn en de organisatorische implicaties wordt de richtlijn gefaseerd ingevoerd.
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft volgens de eisen van de
inspectie in 2012 een multidisciplinaire sedatiecommissie
ingesteld. Deze commissie heeft als eerste taak gekregen
om de huidige sedatiepraktijk te onderzoeken en op basis
daarvan de opleidingsbehoefte vast te stellen. De commissie vertaalt de eisen voor verantwoorde sedatie zoveel
mogelijk conform de richtlijn naar de lokale situatie en
realiseert deze eisen. Vanaf april 2013 is toezicht van de
inspectie van kracht.
De commissie heeft haar inventarisatie afgerond en daarover in november 2012 aan de Raad van Bestuur en het
Stafbestuur gerapporteerd. Uit de rapportage blijkt o.m.
dat er behoefte is om meer diepe sedaties buiten de OK te
laten plaatsvinden. Er zijn reeds twee specifieke deskundigen opgeleid (sedatie anesthesie medewerker, SAM) en er
is behoefte aan nog vier geschoolde medewerkers, evenals
investeringen in een verrijdbare bewakingsunit en ICT
voorzieningen. Voor deze investeringen is de investeringsaanvraag goedgekeurd en de Raad van Bestuur stelt een
projectleider aan om de implementatie te begeleiden.

3.3 Klachten en meldingen
Klachten
Conform de klachtenprocedure van Ziekenhuis Gelderse
Vallei hebben de klachtenfunctionarissen ook in 2012 met
alle klagers die een klacht kenbaar maakten, contact opgenomen en hen geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden van klachtenafhandeling. De klachtenfunctionarissen hebben een neutrale bemiddelende rol. Vervolgens
kan de klager kiezen voor een wijze van klachtenafhandeling die het beste past bij het doel dat hij/zij wil bereiken.
Overeenkomstig de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector
(WKCZ) staat het klagers vrij hun klacht rechtstreeks voor
te leggen aan de klachtencommissie. In 2012 hebben 10
klagers zich gewend tot de klachtencommissie.
Leren van klachten en het zo mogelijk treffen van maatregelen ter verbetering zijn uitgangspunten van het ziekenhuis. Klachten worden in de teams besproken. Vooral oog
hebben voor behoeften van patiënten en bevorderen van
de communicatie worden genoemd als verbeterpunten. Het

gaat dan zowel over de communicatie met de patiënt als
over de communicatie tussen hulpverleners onderling.  

Aantallen klagers en aantallen klachten (2010 – 2012)  
Jaar Klagers Klachten
2010
423
487
2011
492
578
2012
436
514
Specificatie 2012
Klagers
Klachten Vragen
Klachtencommissie
10
32
Klagers bij klachtenfunctionaris
426
447
35

Geen vervolg

45

Opvallend waren de klachten over de parkeergarage, de
SEH en de hoogte van de factuur. Het eerste kwartaal 2012
waren er meer klachten over het parkeren: door de verbouwing van de parkeergarage ontstond er in eerste instantie
een krapte aan parkeerplaatsen. Met de verbouwing is het
aantal parkeerplaatsen in de parkeergarage uitgebreid en
zijn de klachten gedaald naar nul in het laatste kwartaal
2012. Op de SEH werd vooral geklaagd over de wachttijd
en over onvoldoende zorg. Het aantal klachten over de
hoogte van de factuur is gestegen in het laatste kwartaal.
De verwachting is dat deze stijging zich voortzet in 2013.
Oorzaken hiervan zijn: het nieuwe landelijke financieringsysteem DOT, het hoger wordende bedrag van het verplichte
eigen risico en de berichtgeving in de media.
Klachtencommissie
Uitspraken klachtencommissie
In 2012 hebben 10 klagers hun klachten aan de klachtencommissie voorgelegd. De klachtencommissie heeft de
ontvangen klachten, bestaande uit 32 klachtonderdelen, in
behandeling genomen en heeft over 29 klachtonderdelen
een uitspraak gedaan. Over drie klachtonderdelen heeft
de klachtencommissie geen uitspraak gedaan omdat zij
daartoe niet bevoegd was. De klachtencommissie heeft
17 klachtonderdelen gegrond en 12 klachtonderdelen
ongegrond verklaard. De klachtencommissie heeft in het
verslagjaar 10 aanbevelingen gedaan aan de Raad van
Bestuur. De Raad van Bestuur heeft deze aanbevelingen
overgenomen. Ten opzichte van 2011 is in 2012 het aantal
klachtonderdelen waarover de klachtencommissie heeft
geoordeeld opnieuw toegenomen.
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 2012 met name ontevreden was over het medisch
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handelen. Zo werd door klagers gesteld dat er onvoldoende
onderzoek  heeft plaatsgevonden en dat de juiste diagnose
niet of pas in tweede instantie werd gesteld. Voorts werd
onder andere geklaagd over de wijze waarop er is gecommuniceerd en over de informatie die is verstrekt.

Het aantal meldingen patiëntveiligheid is na een aantal
jaren stijging sinds 2010 niet verder toegenomen. In 2006
werden 529 meldingen gedaan, in 2010 1770. In 2012
daalde het aantal meldingen naar 1629. Het totaal aantal
meldingen stabiliseert zich min of meer. Binnen de vijf genoemde categorieën zijn geen opvallende dalers of stijgers.
De groep ‘overig’ is een samenstelling van een 15-tal uitgesplitste categorieën. Grote aantallen zijn ondermeer terug
te vinden bij de apparatuur (105 meldingen) en interne
communicatie schriftelijk en mondeling (147 meldingen).
De meldingen over apparatuur worden door de commissie
kwaliteitsborging medische apparatuur besproken.

In het verslagjaar heeft de klachtencommissie een vragenlijst opgesteld die een maand na het verschijnen van
de reactie van de Raad van Bestuur op de uitspraak aan de
klager en de aangeklaagde(n) zal worden toegestuurd. De
klachtencommissie wil door middel van deze vragenlijst
haar werkzaamheden evalueren en bezien of er veranderingen gewenst zijn. De klachtencommissie is voornemens
om na een jaar te evalueren of het zinvol is om door te gaan
met de vragenlijst.

Overige meldroutes
Route
Veiligheid patiënt
OKC-registratie
Registratie kindermishandeling
Verbetervoorstel
Incident medewerkers’ (Arbo)
Incident informatiebeveiliging
Incidenten laboratoria
Leanmelding
Totaal

Samenstelling van de klachtencommissie in 2012
Externe leden:
mw. mr. R.M.S. Doppegieter, voorzitter klachtencommissie
mw. drs. M. Valkenburg-Oudshoorn, namens Zorgbelang
Gelderland
Interne leden:
drs. E.J.F.M. de Kruijf, internist-hematoloog tot 1-2-2012
mw. dr. L.M. de Jong-Tieben, dermatoloog vanaf 1-2-2012
drs. P.L.W.M. Zuure, oogarts
mw. J. van Luttikhuizen-van den Brink, IC-verpleegkundige

2010
1770
520
103
208
131
8
338
0
2350

2011
1825
821
82
181
100
26
1038
102
3173

2012
1629
650
77
159
96
12
1219
26
3059

Ook in de overige meldroutes stabiliseert het aantal meldingen zich. De route ‘verbetervoorstel’ dient om in plaats
van een incident te melden, proactief een verbetervoorstel
in te dienen zonder dat er sprake hoeft te zijn van een
(bijna)-incident.

Ambtelijk secretaris: mw. drs. W. van Wijk
Secretariële ondersteuning: mw. E. Pater

Sinds begin 2012 is het mogelijk om aan een melding een
verbeteractie te koppelen. In 2012 zijn 56 verbeteracties
geformuleerd, die gekoppeld zijn aan 63 meldingen. Voor
een aantal van deze uitgezette verbeteracties geldt dat
er meerdere meldingen aan gekoppeld zijn. Dit zorgt voor
structuur in de registratie en geeft direct ook een handig
overzicht van het aantal meldingen rond hetzelfde onderwerp.

Meldingen
Meldingen over incidenten of bijna-incidenten zijn belangrijk bij het opsporen van verbetermogelijkheden in
de patiëntveiligheid. Relevante meldingen worden in het
werkoverleg besproken en afhandeling van de meldingen
geschiedt door het unithoofd.
In 2011 is de analyse van meldingen verder gedecentraliseerd. De divisiemanagers ontvangen ieder kwartaal een
analyse door de afdeling kwaliteit van de meldingen in hun
divisie.

Meldingen patiëntveiligheid per categorie (incidenten en bijna-incidenten) 2012
Meldingen
veiligheid patiënt

2007

2008

aantal
Behandeling en verzorging
87
Valincidenten
217
Medicatie / infusie
217
Bloedproducten
19
Overig
75
Totaal veiligheid patiënt
615

perc aantal
14,1%
335
35,3%
231
35,3%
433
3,1%
24
12,2%
354
100% 1377

2009

2010

2011

perc aantal
perc aantal
perc aantal
24,3%
569 29,9%
382 21,6%
408
16,8%
169 8,9%
120 6,8%
166
31,4%
521 27,4%
444 25,1%
496
1,7%
33 1,7%
28 1,6%
29
25,7%
611 32,1%
796 45,0%
726
100% 1903 100%
1770 100%
1825

2012
perc
22,4%
9,1%
27,2%
1,6%
39,8%
100%

Aantal
331
177
395
27
699
1629

Perc
20,3%
10,9%
24,2%
1,7%
42,9%
100%
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Sire-onderzoeken
In 2012 zijn er vijf situaties geweest waarvoor de Raad van
Bestuur opdracht heeft gegeven om een Sire-onderzoek uit
te voeren en drie incidenten zijn gemeld aan de inspectie.
De onderzoeken zijn in tweetallen uitgevoerd en er wordt
gebruik gemaakt van de Sire-methodiek. De onderzoekers
maken onder meer gebruik van dossieronderzoek, literatuuronderzoek, analyse, protocollen en richtlijnen en interviews.
Als technische hulpmiddelen maken zij daarbij gebruik van
bijvoorbeeld een tijdlijn, een oorzakenanalyse met een
visgraatdiagram, et cetera. De uitkomsten van het Sireonderzoek worden in aanwezigheid van de onderzoekers
besproken en toegelicht aan de Raad van Bestuur en
het divisiemanagement. De aanbevelingen uit de Sireonderzoeken zijn door de Raad van Bestuur overgenomen.
Dit betekent dat de Raad van Bestuur de betrokken divisiemanagers opdracht geeft verbetermaatregelen te treffen.
Sinds 2012 wordt het Stafbestuur direct geïnformeerd
door de Raad van Bestuur als er een Sire-onderzoek wordt
opgestart. Tevens ontvangt het Stafbestuur een kopie van
het Sire-rapport.
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4. Financieel beleid
De Nederlandse ziekenhuizen kunnen de zorg uitsluitend
verlenen met inzet van de geldmiddelen die zij van de
zorgverzekeraars ontvangen. Het spreekt voor zich dat hier
prudent en verantwoord mee wordt omgegaan, op een zo
efficiënt en doelmatig mogelijke wijze. Dit is in de ogen van
Ziekenhuis Gelderse Vallei haar plicht jegens de maatschappij en de basis voor een goede relatie met zorgverzekeraars.
Het jaar 2012 is voor het Ziekenhuis Gelderse Vallei een in
financiële zin tot tevredenheid stemmend jaar geweest. De
positieve lijn uit voorgaande jaren, qua exploitatieresultaten en vermogensopbouw, hebben we versterkt weten
voort te zetten. Het geconsolideerde resultaat over 2012
bedraagt € 4,9 miljoen.

Hierbij dient wel in ogenschouw te worden genomen dat
de effecten uit het transitiemodel naar prestatiebekostiging op basis van DOT’s en de gewijzigde inkoopmethodiek
door zorgverzekeraars, waardoor o.a. met ziekenhuizen
aanneemsommen zijn afgesproken, positief hebben bijgedragen aan dit resultaat.
Hierna wordt nader ingegaan op de interne en externe
ontwikkeling op het gebied van het financieel beleid.

maart 2012 Finale beste idee voor ZGV winnares bedenkt ‘Pee and See’
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4.1 Algemene gang van
zaken
In het in 2008 opgestelde meerjarig geïntegreerd strategisch kader 2009 – 2012 is verwoord dat 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. Onderdeel
van het meerjarig geïntegreerd strategisch kader is ook
een meerjaren financieel kader. Hierin is voor de vermogensratio (verhouding eigen vermogen ten opzichte van de
omzet) een jaarlijkse toename van 1% per jaar opgenomen.
Voor 2012 is destijds een vermogensratio beoogd van 18%,
dat ruim overtroffen is met een uitkomst van 19,74%.
De beleids- en begrotingscyclus 2012 is ultimo mei 2011
gestart door middel van het vaststellen van het corporate
kader 2012 door de Raad van Bestuur. Het corporate kader
omvat de instellingsbrede richtinggevende doelstelling en
kaderstelling onder andere op het gebied van financiële
doelstellingen. Gezien een aantal ontwikkelingen die zich in
2011 voordeden, is na de zomer het financiële kader 2012
bijgesteld. De belangrijkste oorzaken van deze bijstelling
zijn de voorziene onderdekking CAO en de structurele
doorwerkingen van genomen besluiten en taakstellingen.
Na vaststelling van deze kaderstelling door de Raad van Bestuur, is in het tweede halfjaar van 2011 de begroting 2012
opgesteld. De begroting betreft een financiële vertaling van
het opgestelde corporate kader, waarbij het begrote exploitatieresultaat voor 2012 € 1,3 miljoen bedraagt.
De financiële sturing bleek gedurende een groot deel van
2012 een vrij complexe zaak. De redenen hiervoor waren:
- ziekenhuizen hadden in 2012 te maken hadden met
een transitiemodel naar prestatiebekostiging op basis
van nieuw geïntroduceerde DOT-zorgproducten;
- de uitbreiding van de financiering van dure geneesmiddelen;
- nieuwe contractvormen die zorgverzekeraars introduceerden op basis van een schadelastjaar, met aanneemsommen en kostenplafonds en berekeningen geënt op
marktaandelen van verzekeraars die niet optelden tot
honderd procent;
- veel langere trajecten met zorgverzekeraars om tot
uitonderhandelde contracten voor het schadelastjaar
2012 te komen dan verwacht, dat in een enkel geval pas
in het derde kwartaal kon worden afgerond;
- de verdere invoering van het macrobeheersingsinstrument;
- de noodzakelijke aanpassingen in de ziekenhuisinformatiesystemen die door de leverancier niet tijdig kon worden
gerealiseerd.
Er bestond lange tijd onzekerheid over de feitelijke omzet.
De financiële sturing heeft zich in 2012 noodgedwongen
gefocust op het monitoren en beheersen van de kosten.

Als gevolg van de hiervoor genoemde wijzigingen zijn ervaringscijfers (voor het maken van schattingen) beperkt.
Het transitiemodel voor uitbreiding van de prestatiebekostiging bepaalt de omvang van de vordering op het
College voor Zorgverzekeringen (CVZ) of de schuld aan
het zorgverzekeringsfonds. Een overschrijding van het
macro-omzetplafond wordt naar verwachting sectorbreed
verrekend en overschrijdingen van het macro-honorariumplafond worden afgedragen aan het zorgverzekeringsfonds.
Het verrekenbedrag en de hiervoor genoemde eventuele
overschrijdingen worden in belangrijke mate beïnvloed
door voornoemde systeemwijzigingen en definitief vastgesteld in 2014 met finale evaluatie voor het beheersmodel
in 2016.
Gelet op deze ontwikkelingen hebben de diverse veldpartijen (VWS, NZA, NFU, NVZ, ZN en Coziek) gezamenlijk een
Handreiking omzetverantwoording 2012 opgesteld met
nadere richtlijnen voor het bepalen van de opbrengsten
en verrekeningen. De NZa heeft deze Handreiking geformaliseerd als nadere uitleg van haar (beleids)regels. De
Handreiking staat verschillende methoden en uitgangspunten voor het bepalen van de opbrengsten en verrekeningen toe. Het bestuur heeft binnen deze mogelijkheden
de methoden en uitgangspunten nader geïnterpreteerd.
Voornoemde ontwikkelingen leiden tot inherente onzekerheden rondom de omzet (onder andere bepaling van
de schadelast en toerekening daarvan aan de boekjaren
2012 en 2013), de waardering van onderhandenwerk,
de honorariavergoedingen voor vrijgevestigd medisch
specialisten, verrekenbedragen met zorgverzekeraars, het
CVZ en het zorgverzekeringsfonds en daarmee ook het
resultaat over 2012 en het eigen vermogen ultimo 2012.
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 en deze toegelicht in de jaarrekening daar waar
nodig.
Het resultaat over 2012 komt zodoende uit op € 4,9 miljoen en is volledig toegevoegd aan het eigen vermogen.
Ultimo 2012 is hiermee het eigen vermogen uitgekomen
op € 36 miljoen, hetgeen een solvabiliteit (eigen vermogen t.o.v. het totale vermogen) oplevert van 17,58% en
19,74% indien we het eigen vermogen relateren aan onze
omzet.
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4.2 Ontwikkeling resultaat en
financiële positie
Ontwikkeling resultaat
Het geconsolideerde exploitatieresultaat 2012 bedraagt
€ 4,9 miljoen.
Bedragen * € 1 miljoen
Wettelijk budget voor
aanvaardbare kosten Zvw-zorg
Omzet DBC’s/DBCzorgproducten A-segment
Te verrekenen transitiebedrag
Omzet DBC’s/DBCzorgproducten B-segment
Overige bedrijfsopbrengsten
Totaal der bedrijfsopbrengsten

2012

2011

2010

91,9

106,4

61,4
19,2
182,8

58,6
19,6
170,1

57,4
19,7
183,5

Personeelskosten
Afschrijvingskosten
Overige bedrijfslasten
Totaal der bedrijfslasten

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

100,9
14,0
50,2
165,1

102,5
26,8
49,4
178,7

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

4,1

3,2

3,8

Resultaat

4,9

1,8

1,0

101,1
1,1

Bedrijfsopbrengsten
De totale bedrijfsopbrengsten bedragen € 182,8 miljoen,
dit is een stijging van 7,4% ten opzichte van vorig jaar. Deze
stijging is deels een gevolg van de overgang naar DOT en het
gewijzigde inkoopbeleid van zorgverzekeraars en deels een
gevolg van de per 1 januari 2012 vanuit de eerstelijns farmaceutische zorg naar de ziekenhuisbudgetten overgehevelde
en onder verantwoordelijkheid van medisch specilialisten toe
te dienen dure medicijnen en TNF-alfaremmers. Hierna worden de bedrijfsopbrengsten per onderdeel nader toegelicht.
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg
Er zijn in 2012 verschillende systeemwijzigingen tegelijk
ingevoerd waardoor er geen sprake meer is van het wettelijk
budget aanvaardbare kosten Zvw-zorg. Deze wijzigingen zijn
onder andere, introductie van DOT-zorgproducten, de uitbreiding van financiering van dure geneesmiddelen, verdere
invoering van prestatiebekostiging en verdere invoering van
het macrobeheersingsinstrument.
Omzet DBC’s/DBC-zorgproducten A-segment
De omzet gepresenteerd onder omzet DBC’s/DBC-zorgproducten A-segment betreft de omzet die onder het schaduwbudget valt. Het schaduwbudget is vastgesteld op € 102,3
miljoen. De gerealiseerde omzet inclusief mutatie onderhandenwerk is € 101,1 miljoen. Het transitiebedrag is derhalve
€ 1,2 miljoen, waarvan voor 2012 € 1,1 miljoen (95%) als vor-

dering is opgenomen onder te verrekenen transitiebedrag.
Voor 2013 is het te vorderen transitiebedrag € 0,8 miljoen
(70%).
Omzet DBC’s/DBC-zorgproducten B-segment
De omzet DBC’s/DBC-zorgproducten B-segment is gestegen
met 4,7% en bedraagt € 61,4 miljoen. De opbrengst bestaat
uit de gefactureerde omzet DBC’s in het B-oud segment
en de mutatie in het onderhanden werk. Het aandeel Bsegment ten opzichte van de som der bedrijfsopbrengsten
bedraagt 33,6%.
Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten zijn gedaald met 2,0% tot
€ 19,2 miljoen. Dit is 10,5% van het totaal aan bedrijfsopbrengsten. De daling wordt veroorzaakt door het wegvallen van te leveren apothekersdiensten aan verpleeg- en
verzorgingshuizen (€ 1,0 miljoen), daar staat tegenover dat
de honoraria van specialisten in loondienst € 0,8 miljoen
hoger zijn.
Bedrijfslasten
De totale bedrijfslasten zijn met 8,6% gestegen tot € 173,8
miljoen. Deze stijging is vooral te wijten aan de  vanuit de
per 1 januari 2012 vanuit de eerstelijns farmaceutische
zorg naar de ziekenhuisbudgetten overgehevelde en onder
verantwoordelijkheid van medisch specilialisten toe te
dienen  dure geneesmiddelen en TNF-alfaremmers van
€ 5,7 miljoen. Ook zijn de personele kosten met € 1,3
miljoen gestegen. Daarnaast heeft er een bijzondere
waardevermindering van € 0,8 miljoen plaatsgevonden.
Personeelskosten
De personeelskosten zijn met € 1,3 miljoen gestegen ten
opzichte van vorig jaar. Dit is een stijging van 1,3%. De
stijging van de personeelskosten wordt veroorzaakt door
CAO effecten met een omvang van  € 1,5 miljoen, stijging
sociale lasten € 0,8 miljoen, stijging van de opgebouwde
PLB uren € 0,5 miljoen, en een stijging van de overige personeelskosten van € 0,7 miljoen. Hier tegenover staat minder
inzet van personeel (-28 FTE) met een financieel effect € 0,9
miljoen en minder inzet van personeel niet in loondienst
van € 1,3 miljoen.
Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen
Het ziekenhuis is een kapitaalintensieve organisatie. De
afschrijvingskosten zijn met € 1,0 miljoen gestegen. Een
groot deel hiervan (€ 0,8 miljoen) wordt verklaard door de
bijzondere waardevermindering van de parkeergarage. Een
andere mutatie binnen de afschrijvingskosten betreft het
wegvallen van de afschrijving immateriële vaste activa
B-segment (€ 1,4 miljoen) hier staat tegenover een extra
afschrijving van het EPD van € 1,4 miljoen.
Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten zijn met 12,6% toegenomen tot
€ 56,5 miljoen, hiervan heeft 11,4% betrekking op de overJaarverslag 2012 Ziekenhuis Gelderse Vallei 29
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heveling dure geneesmiddelen en TNF-alfaremmers. De
overige stijging van € 0,6 miljoen is verdeeld over verschillende kostencategorieën.
Financiële lasten
De financiële lasten zijn ten opzichte 2011 met € 0,9 miljoen gestegen, dit betekent een stijging van 28%. De toename van de rentekosten is te wijten aan nieuw afgesloten
investeringskredieten en een nieuwe hypothecaire lening
voor de bouw van de derde laag van de parkeergarage.
Deelnemingen
Het resultaat deelnemingen bedraagt € 39.681 negatief. Dit
resultaat is het resultaat van de deelneming in Clean Care
Support B.V.
Balansposities
Activa
De boekwaarde materiële vaste activa is toegenomen met
€ 8,2 miljoen (6%). Er  is voor € 23,2 miljoen geïnvesteerd.
De afschrijvingslasten bedragen € 15,6 miljoen.
De vlottende activa zijn met € 24,2 miljoen afgenomen . Dit
wordt veroorzaakt door een afname van het onderhanden
werk met € 17,7 miljoen, grotendeels als gevolg van bevoorschotting van zorgverzekeraars en de voorziening onderhanden projecten vanuit de nuanceringen op de omzet.
Daarnaast zijn de liquide middelen afgenomen met € 13
miljoen. De terugbetaling van de overfinanciering uit 2011
(een hogere geldstroom uit DBC-declaraties in het Asegment dan de omvang van het extern budget) is hiervan
een van de oorzaken. Hiertegenover staat een vordering uit
hoofde van financieringstekort van € 4,4 miljoen, deze post
was in 2011 een schuld van €  64,2 miljoen. Dit is volledig
terugbetaald en de vordering betreft materiële controles
over het A-oud segment van jaren voor 2012.
Passiva
Het geconsolideerde exploitatieresultaat van € 4,9 miljoen
wordt volledig toegevoegd aan het eigen vermogen samen
met een herwaardering van de grond van € 0,4 miljoen.
Hiermee bedraagt de mutatie eigen vermogen € 5,3 miljoen. Het totaal eigen vermogen bedraagt ultimo 2012 € 36
miljoen.
De voorzieningen zijn met € 8,6 miljoen toegenomen voor-

namelijk door voorzieningen voor materiële controles, die
met € 7 miljoen verhoogd zijn. Dit bleek met name noodzakelijk door een nadere toelichting van de NZa op onduidelijke declaratieregels rondom de klinische eendags-DBC.
Hieruit kwam naar voren dat bepaalde handelingen bij een
observatie expliciet in het medisch dossier hadden moeten
worden vastgelegd. De zorg aan de desbetreffende patiënten is wel verleend en de daarbij horende handelingen (zoals temperatuur- en hartslagmetingen) zijn ook uitgevoerd,
maar kunnen achteraf niet expliciet worden aangetoond,
waardoor de declaratie door de zorgverzekeraars op basis
van deze regelgeving kan worden afgekeurd. Omdat de
controles zich ook uitstrekken over een periode tot enkele
jaren voor de nadere toelichting door de NZa (die de regels
tijdens de wedstrijd leek aan te passen) gaat het om een
substantieel bedrag. De dotatie aan deze voorziening komt
volgens de regelgeving voor slechts een beperkt gedeelte
(±10%) ten laste van het ziekenhuis. De langlopende schulden zijn met € 27 miljoen toegenomen, voornamelijk door
nieuwe investeringskredieten en een hypothecaire lening
voor de bouw van de derde laag van de parkeergarage.
Investeringen
In 2012 is er in totaal € 23,2 miljoen geïnvesteerd; € 8,5
miljoen in nieuwbouw multifunctioneel zorggebouw (in
uitvoering), € 10 miljoen in medisch inventaris en EPD,  
€ 2,9 miljoen in instandhouding en € 2 miljoen in de derde
laag van de parkeergarage.
Vermogensratio
Het eigen vermogen van het ziekenhuis is conform de
geplande vermogensopbouw in het meerjaren financieel
model. Dit is van essentieel belang in een omgeving waarin
marktwerking zijn intrede heeft gedaan. In de markt (VWS,
WfZ etc) wordt een vermogensratio van 15% gehanteerd
als streefnorm. De vermogensratio wordt berekend door
het eigen vermogen te relateren aan de som der bedrijfsopbrengsten.
Ziekenhuis Gelderse Vallei kent ultimo 2012 een vermogensratio van 19,74%.
Liquiditeit
De liquiditeitpositie kan worden weergegeven via de
current ratio (vlottende activa/kort vreemd vermogen).
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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 2012 1,49.

4.3 Interne beheersing
Meerjarenplannen
In 2010 is een zo compleet mogelijke inventarisatie gemaakt van de investeringsbehoefte van het ziekenhuis voor
de periode 2010-2019. Deze behoefte is in drie meerjaren
plannen samengevat;
1) het meerjaren investeringsplan bevat investeringen in
(medisch) inventaris en automatisering,
2) het meerjaren onderhoudsplan bevat de investeringen
in onderhoud en
3) het meerjaren huisvestingsplan bevat investeringen in
huisvesting.
Het primaire doel van het in beeld brengen van de ambities
is deze te toetsen op financiële haalbaarheid. De financiële
haalbaarheid is op twee 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).
Hiertoe is ook een kapitaalslasten meerjaren model ontwikkeld met een horizon tot 2020. Al deze plannen zijn in 2011
samengebracht in een meerjaren financieel model, dat
periodiek gesynchroniseerd wordt met de jaarrekeningen
en de tussentijdse financiële rapportages.
Externe financiering, derivaten en afgesproken financiële
ratio’s
Begin januari 2012 hebben Rabobank en ABN AMRO
goedkeuring gegeven aan een financieringsaanvraag ten
behoeve van een aantal grote investeringen waaronder de
bouw van een nieuwe vleugel waarin twee bestralingsunits
van ARTI zijn geprojecteerd en de oncologische zorg wordt
samengebracht. Dit impliceert dat Rabobank € 31 miljoen

Bank
ABN AMRO
ABN AMRO
Rabobank
Rabobank
Rabobank
Rabobank

Financieel product
Ingangsdatum
Swap
1-4-2012
Swap
29-12-2012
Swap
31-12-2012
Swap
31-12-2012
Forward starting swap
31-12-2013
Forward starting swap
31-12-2013

aan langlopende leningen heeft verstrekt t.b.v. de investering
2012 – 2013 en € 20 miljoen heeft overgenomen van de
financiering van werkkapitaal (rekening-courant krediet)
van ABN AMRO. Deze consolideerde op haar beurt € 11
miljoen van de reeds in 2011 gepleegde investeringen in de
vorm van een tienjarige lening en blijft naast de in het verleden verstrekte langlopende leningen (restschuld € 81,7
miljoen) ook € 20 miljoen in rekening-courant financieren
t.b.v. het werkkapitaal.
Naast de te verstrekken zekerheden aan het bankconsortium (waaronder een hypothecaire belasting op het
ziekenhuis) hebben de banken een inspanningsverplichting
gevraagd van Ziekenhuis Gelderse Vallei om (delen van) de
te verstrekken financiering alsnog geborgd te krijgen bij
het waarborgfonds WfZ. Dit traject zal in de loop van 2013
worden ingezet. Andere voorwaarden van de banken zijn
onder andere het voldoen aan bepaalde financiële ratio’s in
de lijn van ons meerjaren financieel model en het afdekken
van de renterisico’s uit de financieringsportefeuille. In 2012
zijn hiertoe de navolgende financiële producten afgesloten.
Zie schema onderaan deze pagina.
Voor deze financiële producten is geen premie betaald. De
producten zijn uitsluitend aangeschaft om een variabele
rente om te zetten naar een vaste rente, waardoor het
marktrenterisico wordt afgedekt. De producten sluiten perfect aan op de onderliggende roll-over leningen en creëren
daarmee een perfecte hedge. De opslag voor liquiditeit
wordt vastgesteld op de ingangsdatum van de lening. In
de getoonde rentepercentages, indien nog niet definitief,
is de opslag opgenomen zoals die gold op het moment van
afsluiten van het financiële product.
De financiële producten sluiten aan bij de eisen die het
Waarborgfonds voor de Zorgsector stelt aan het gebruik
van financiële producten. De producten zijn niet eenzijdig
door de banken op te zeggen. Tevens zijn er geen bijstortverplichtingen voor Ziekenhuis Gelderse Vallei indien de
marktwaarde van de financiële producten zich negatief
ontwikkelt.

Hoofdsom
€ 11.000.000,=
€ 27.247.000,=
€ 5.000.000,=
€ 10.000.000,=
€ 6.000.000,=
€ 10.000.000,=

Looptijd in jaren
9,75
15
10
20
10
20

Rentepercentage totaal
3,550%
3,200%
2,985%
3,541%
3,538%
3,991%
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Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft met de banken afspraken
gemaakt over het voldoen aan normen voor drie financiële
ratio’s in de lijn van ons meerjaren financieel model. Deze
ratio’s zijn:

Financiële covenants banken			Ziekenhuis Gelderse Vallei
Kengetal
Formule
Norm
2010
2011
S-budgetratio
Eigen vermogen / Omzet
> 15%
15,77%
18,08%
Debt Service Coverage Ratio (Netto winst + rentelasten - renteopbrengsten +
> 1,7
3,99
2,78
afschrijvingslasten + toevoeging voorziening onttrekking voorziening) / (rentelasten renteopbrengsten + aflossingsverplichtingen)
Loan to Value
Lang vreemd vermogen / materiële vaste activa < 80%*** 67,69%
64,61%

2012
19,74%
3,02

79,88%

*** gedurende 2012 - 2014, max. 80%; gedurende 2015 - 2016, max. 75%; 2017 en verder maximaal 70%

4.4 Vooruitkijkend naar 2013
De beleids- en begrotingscyclus 2013 is eind mei 2012
gestart met het vaststellen van het Corporate Kader 2013.
Een belangrijk onderdeel is het financiële kader 2013. Het
fundament is de meerjarige doorwerking van de begroting
2012, waarin is opgenomen een spaardoelstelling van
€ 1,85 miljoen voor 2013.
Het uiteindelijke financiële kader is de resultante van:
- externe ontwikkelingen;
- beleidsdoelstellingen uit het Corporate Kader;
- interne ontwikkelingen.
Om de uitkomsten van het financiële kader te kunnen
financieren dient er in 2013 1,1% bezuinigd te worden t.o.v.
2012.
Hiertoe heeft de divisie Zorg heeft haar begroting voor de
kliniek en de poliklinieken “zero based” opnieuw opgebouwd, door normen voor een maximale bezetting per
verpleegafdeling te bepalen alsmede normen voor de
bezetting voor de diverse poliklinieken. De overige organisatieonderdelen hebben hun begrotingsdoelstellingen gerealiseerd door reductie van personele en materiële kosten.

4.5 Samenvattend
In financiële zin is het jaar 2012 voor het Ziekenhuis Gelderse
Vallei een in financiële zin tot tevredenheid stemmend
jaar geweest. De positieve lijn uit voorgaande jaren qua
exploitatieresultaten en vermogensopbouw hebben we
weten voort te zetten. Eenmalige effecten uit het transitiemodel en het gewijzigde inkoopbeleid van zorgverzekeraars
hebben het resultaat verder positief beïnvloed.
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5. Risico’s en onzekerheden
Risicomanagement
Binnen de gezondheidszorg ontstaat steeds meer aandacht
voor risicobeheersing en systemen van risicobeheersing. Ziekenhuis Gelderse Vallei ziet de meerwaarde van een goed systeem van risicobeheersing en geeft hieraan invulling. Vanuit
verschillende disciplines wordt reeds het nodige gedaan aan
risicomanagement. Denk bijvoorbeeld aan het information
security management system (ISMS) voor informatiebeveiliging, de prospectieve risicoanalyses op zorgprocessen vanuit
kwaliteit, of de risicoanalyses en interne controle op niet zorg-

inhoudelijke processen door interne controle. 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. Momenteel onderzoekt Ziekenhuis Gelderse Vallei de mogelijkheden om de beschikbare
informatie uit de diverse systemen bij elkaar te brengen.
Het doel is het ontwikkelen van een integraal overzicht en
systeem van risicobeheersing, in aansluiting op de strategie
van de organisatie.

december 2012 Module E-Zorg Bloeddrukmeting thuis in gebruik genomen
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Risico’s, kansen en onzekerheden
Risicogebied

Risico

Maatregelen

Kwaliteit van zorg

Aanbod gericht werken waardoor
gangbare technieken uit het oog
verloren kunnen worden.
ZGV reageert niet of niet snel genoeg
op de vraag vanuit verschillende
doelgroepen.
Afhankelijkheid van ICT infrastructuur.
Nieuwe rol professional als coach
wordt onvoldoende opgepakt.
Onvoldoende aanspreekgedrag

Doorvoeren nieuwe manier van werken:
professional als coach, patiëntengroepen
definiëren, functionele eenheden.

Kwaliteit van arbeid

Niet voldoen aan de STZ criteria.

Verantwoordelijkheidstoedeling voor realisatie
criteria STZ.
Medewerkers met zwaar werk op meerdere
plekken inzetbaar maken.

Afwezigheid werknemers door ziekte.

Positionering

Onvoldoende coherent beleid t.a.v.
hét voedingsziekenhuis.
Onvoldoende marketing bij
voedingsspecials.
Te lage opbrengst van de productie.

Stuurgroep voeding maakt visiedocument voeding
en implementatie (zie 2.4).
Publiciteit vergroten bij succesvolle behandelprogramma’s.
Goede relatie en afspraken met belangrijkste
zorgverzekeraars

Financiën, ICT en vastgoed

Aanbod van vastgoed en ICT
onvoldoende afgestemd op vraag van
de klant.
Resultaten invoering DOT.
Verlaging kosten.

Uitvoering project DOT.
Project in ‘1 keer goed’ ter verlaging van herstelkosten en dubbele handelingen.

Risicomanagement medische apparatuur
In 2012 is de inventarisatie van medische apparatuur voor
bestaande apparatuur afgerond. Implementatie van de
risicogetallen wordt in 2013 uitgevoerd.
Risicobeheersing vanuit kwaliteitssysteem
De afdelingen beschikken over een uitgewerkt hoofdproces,
inclusief een prospectieve risico-inventarisatie (PRI). Uit
het auditbezoek voor de NIAZ accreditatie bleek dat het instrument PRI steviger neergezet kan worden en dat dit met
name geldt voor nieuwe zorgprocessen. In een verbeterproject is een nieuwe methode voor de PRI ontwikkeld. In 2012
is met deze nieuwe methode een PRI uitgevoerd op het
zorgpad voor patiënten met een longcarcinoom. Voor 2013
is het doel om vier PRI’s uit te voeren op nieuw ontwikkelde
zorgpaden.
Als onderdeel van het kwaliteitssysteem heeft het ziekenhuis een intern auditsysteem. Alle afdelingen worden

eenmaal in de vier jaar geaudit. Het interne auditsysteem
van Ziekenhuis Gelderse Vallei ontwikkelt zich verder op
basis van voortschrijdend inzicht en wet- en regelgeving.
Daarom is het auditbeleid in 2012 vernieuwd en aangepast.
Het is belangrijk om interne en externe audits of visitaties
op elkaar af te stemmen en ervoor te zorgen dat op afdelingen niet meerdere audits kort na elkaar plaatsvinden. De
uitvoering van alle interne audits wordt daarom vanaf 2012
centraal gecoördineerd door de interne auditcommissie.
In aanvulling op het auditsysteem worden tweemaal per
jaar quickscans veiligheid uitgevoerd in de kliniek en de polikliniek. De inhoud en uitvoering van de quickscans wordt
halfjaarlijks geëvalueerd en aangepast. De medewerkers
die quickscans uitvoeren worden hierbij betrokken.
Retrospectief worden meldingen in de patiëntenzorg
decentraal onderzocht. Kwaliteitsadviseurs ondersteunen
dit proces op afdelingsniveau en verzorgen rapportages
op clusterniveau. Centraal worden trends gevolgd en alle
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incidenten met medicatie besproken. Ernstige incidenten
en calamiteiten worden met behulp van de Sire-methodiek
onderzocht.
Administratieve organisatie en interne controle
Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn er diverse processen
die binnen de verantwoordelijkheid van de jaarrekening tot
relevante financiële stromen leiden. Denk bijvoorbeeld aan
de registratie en facturatie van geleverde zorg, de salarisbetaling of het inkoop proces. Een goede administratieve
organisatie voor deze processen is van belang om een betrouwbare verwerking en informatievoorziening te kunnen
garanderen.
Per 1 januari 2012 is binnen alle ziekenhuizen de registratie
en facturatie van DBC-zorgproducten ingevoerd, ook wel
bekend als DOT (DBC’s Op weg naar Transparantie). Deze
systeemwijziging is voor de ziekenhuizen een grote en
risicovolle operatie, waarvan de effecten ook na 2012 nog
voelbaar zullen zijn. Externe leveranciers van systemen
bleken niet in staat hun systemen op tijd klaar te hebben
Ook voor de administratieve organisatie binnen Ziekenhuis
Gelderse Vallei heeft dit belangrijke consequenties gehad.
Ter voorbereiding op deze wijzigingen heeft het ziekenhuis
een uitgebreid voortraject doorlopen om de organisatie optimaal klaar te stomen. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn
onder andere geweest de administratieve organisatie en
het inrichten van goede controlesystemen ter bewaking van
een juiste en volledige declaratie en facturatie. Onder regie
van de afdeling internal control worden diverse controles
ingezet om de kwaliteit van de DBC-declaratie en facturatie
te beoordelen.

De externe accountant heeft op basis hiervan en op basis
van zijn eigen procescontrole geconstateerd dat het DBCregistratie- en facturatiesysteem in Ziekenhuis Gelderse
Vallei effectief functioneert. Op basis van deze gezamenlijke inspanning is over 2012 een goedkeurende bestuursverklaring inclusief accountantsverklaring afgegeven over
de gefactureerde DBC-omzet. Met deze goedkeurende
verklaring wordt bevestigd dat Ziekenhuis Gelderse Vallei
in 2012 heeft voldaan aan de eisen die worden gesteld in
de NZa kaderregeling AO/IC.
Ook voor de overige administratieve processen werkt
Ziekenhuis Gelderse Vallei aan een optimale inrichting van
de administratieve organisatie. Het doel hierbij is een efficiënte inrichting van het werkproces, een goed eindproduct
en een betrouwbare informatievoorziening. Binnen de organisatie houden verschillende onderdelen zoals information security, de afdeling kwaliteit en de afdeling internal
control zich continu bezig met het verder verbeteren van de
administratieve organisatie en de interne controle. Hierbij
worden zowel multidisciplinaire audits, als specifieke themacontroles uitgevoerd om de kwaliteit van processen en
informatievoorziening te toetsen.
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6. HR strategie
Ziekenhuis Gelderse Vallei voert al sinds 2008 een actieve
HR-strategie. Deze strategie zorgt ervoor dat onze doelen helder zijn, geeft een duidelijk kader en ruimte aan decentrale
besluitvorming, flexibiliteit en diversiteit. Daarmee is het ziekenhuis wendbaar, succesvol en gezond in haar bedrijfsvoering. In 2012 werd ZGV genomineerd voor de HR-Proffie, een
vakprijs voor het beste HR-beleid. Bovendien werd ZGV in het
vakblad ‘P&O Actueel’ door prof. dr. Jaap Paauwe, hoogleraar
organisatie en personeel in Tilburg en Rotterdam, gecomplimenteerd voor het gevoerde beleid.

In 2012 werd conform planning een herijking van de HRstrategie uitgevoerd door discussie in de diverse gremia
en vastgesteld dat het wenselijk is om de HR-strategie
te stroomlijnen met de bedrijfsidentiteit rondom sport,
voeding en beweging. Dit zal in 2013 verder worden
opgepakt.
Leren in ZGV
De ambitie voor het geassocieerd lidmaatschap van STZ
(Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen)

oktober 2012 studenten technasium bieden voedings- en beweegmaterialen voor kinderen in het ziekenhuis aan
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bleek in 2011 niet realiseerbaar door het vervallen van de
mogelijkheid om als geassocieerd lid toe te treden. Dit betekende voor ons ziekenhuis een heroriëntatie op het belang
van  het STZ-lidmaatschap, de positie als opleidingsziekenhuis en de mogelijkheden daartoe.
In de periode juni – september 2012 is intern een verkenning uitgevoerd ten aanzien van de ontwikkelingen in het
veld en de kansen en bedreigingen voor Ziekenhuis Gelderse Vallei. Geconcludeerd werd dat het van belang is om
huidige opleidingen te blijven faciliteren en zo mogelijk
nieuwe opleidingen te verkrijgen. Daarom is aan de Raad
van Bestuur en medische staf geadviseerd om per 2013 een
medisch hoofd aan te stellen die, samen met het organisatorisch hoofd, collegiaal leiding geeft aan het leerhuis.
Belangrijke aandachtspunten zijn het versterken van het
interne en externe netwerk, het optimaliseren van de infrastructuur voor (medische) opleidingen en het positioneren/
faciliteren van wetenschappelijk onderzoek.
Vitaal en gezond
In het kader van efficiency en gezonde bedrijfsvoering
stond ook dit jaar de wendbaarheid van de organisatie centraal in het personeelsbeleid. Onder het vigerend sociaal beleid waarin medewerkers een werkgarantie wordt geboden,
is sinds 2010 de inzet van personeel geleidelijk gereduceerd.
Daarmee toont het ziekenhuis zich succesvol wendbaar in
de markt. Er wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden van de flexwet, 18 boventallige medewerkers werden
(intern) snel van werk naar werk geleid en de overcapaciteit
van flexpersoneel werd zo nodig extern gedetacheerd.
De investering in voorgaande jaren door middel van extra
opleiden, slimmer werken en voldoende eigen personeel
resulteerde in een minimale inzet van duurder personeel
niet in loondienst (PNIL). Uiteraard had de maatschappelijke
context daar ook invloed op; onder invloed van de economische situatie en de prikkels van de overheid en verzekeraars
hadden we minder externe vacatures voor zorgpersoneel in
het ziekenhuis.
Om de inzet van personeel op lange termijn optimaal te
houden werd een instrument voor strategische personeelsplanning ontworpen. Dit instrument kan decentraal worden
ingezet en helpt leidinggevenden om visie te ontwikkelen
en actief te sturen op de inzet van personeel. In 2012 bleek
de uitstroom uit een aantal (vervolg)opleidingen minder
succesvol, dit lijkt in relatie te staan met de instroom van
MBO-opgeleiden in deze vervolgopleidingen. De aansluiting
tussen leerling/student/opleiding versus organisatie vraagt
om een landelijke heroriëntatie.
Op gebied van arbeid, verzuim en re-integratie werden
belangrijke verbeterstappen gezet. Het afgelopen jaar is de
inzetbaarheid van onze medewerkers weer toegenomen
(95,7%). Met als belangrijkste ontwikkeling dat het langdurend verzuim wederom is afgenomen. Op een enkele
afdeling na zijn alle afdelingen voorzien van een risicoinventarisatie en –evaluatie. De focus van het AVR-beleid
lag in 2012 op preventie en het aangaan van de dialoog over
inzetbaarheid. Dit is gerealiseerd door diverse workshops

en activiteiten op het gebied van verzuimbegeleiding,
onregelmatige diensten (‘NightFever Event’), agressie in het
werk, vitaliteit, et cetera. De samenwerking op het gebied
van AVR met diverse afdelingen is versterkt door structurele overlegvormen zoals bijvoorbeeld het platformoverleg
(t.b.v. nieuw- en verbouw) en de infectiepreventiecommissie.
Medewerker aan de top
‘Medewerker aan de top’ is het resultaat van onze organisatieontwikkeling; de organisatie is als het ware omgedraaid. Medewerkers dragen in deze besturingsfilosofie
meer (professionele) verantwoordelijkheid, worden hierin
door hun leidinggevende ondersteund en krijgen daarvoor
de waardering die daarbij hoort. Het concept heeft in de
afgelopen periode geleidelijk een plaats gekregen in de organisatie. Ter ondersteuning van het concept en gebaseerd
op het beleid rondom leren en ontwikkelen is in 2011 de
leercheque van € 150,- voor medewerkers geïntroduceerd.
Deze leercheque is te gebruiken voor interne opleidingen,
gerelateerd aan specifieke ZGV-doelstellingen. Voorbeelden
zijn: loopbaanontwikkeling, persoonlijke presentatie, computervaardigheden, praktijkbegeleiding, vaardigheidsonderwijs, et cetera. De criteria en het aanbod bleken echter
onvoldoende aan te sluiten op de wensen en behoeften
van de medewerkers. Daarom wordt in 2013 het persoonsgebonden opleidingsbudget opnieuw geïntroduceerd. Alle
medewerkers kunnen naar eigen keuze € 150,- inzetten
voor interne of externe opleidingen gerelateerd aan huidig
of toekomstig werk.
Medewerkersonderzoek
In september 2012 heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei voor de
derde keer een medewerkersonderzoek door Effectory laten
uitvoeren. Vorige ziekenhuisbrede metingen waren in 2007
en 2009. ZGV scoorde met algemene tevredenheid dit keer
met een 7,5 ruim boven het gemiddelde in de benchmark
(7,0) en 0,1 lager dan de top in de benchmark (7,6). Op alle
onderdelen wordt het ziekenhuis als werkgever positief
gewaardeerd. Dit lijkt in tegenspraak met de soms felle discussies die intern gevoerd worden over alle aspecten die met
kwaliteit van arbeid te maken hebben. We beschouwen deze
discussies als de noodzakelijke dialoog die intern gevoerd
moet worden om tot een goed resultaat te komen. En als
uiting van het feit dat medewerkers steeds meer actief mee
willen praten en betrokken willen zijn bij het werk. Het blijft
noodzakelijk om aandacht te hebben voor ontwikkelingsmogelijkheden, bottom up communicatie en baanzekerheid.
Werkkostenregeling uitgesteld
In 2012 is er door de salarisadministratie een analyse op de
werkkostenregeling uitgevoerd. Om binnen de financiële
ruimte te blijven die de werkkostenregeling stelt, zullen op
een aantal onderdelen mogelijk beleidskeuzes nodig zijn.
Deze hebben mogelijk consequenties voor het aanbod van
secundaire arbeidsvoorwaarden en dan met name binnen
het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden (MKA). Het
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voorstellen en is voornemens om de werkkostenregeling
per 2015 in te voeren.
Excellente leidinggevenden
In 2012 werd het management development programma
collectief, voor alle leidinggevenden in Ziekenhuis Gelderse
Vallei, gecontinueerd met de doelstelling om te anticiperen
op ontwikkelingen in het ziekenhuis en creëren van een
collectief gedachtegoed. Sprekers in 2012 waren Raadhuis
Advocaten: ‘Arbeidsrecht van hoog tot laag’, Menno Lanting: ‘Medewerker aan de top, iedereen CEO’, Frits Spangenberg: ‘Doelgroepen: zorgconsumenten en zorgwerknemers’,
Jaap Peters: ‘Nieuw europees organiseren: vakmanschap,
verbinding en vertrouwen’.
Daarnaast werd voor de tweede keer het management
development programma voor medisch specialisten georganiseerd. Op het programma stonden: markt- en organisatie-ontwikkeling, ziekenhuiseconomie, leidinggeven
tussen professionals, ziekenhuislogistiek, HR-management,
juridische aspecten en verandermanagement.
HR-portal
In 2011 is gestart met het digitaliseren van de HR-processen. Het streven om per juli 2012 het volledige systeem
voor e-HRM te laten functioneren is door externe oorzaken
niet gerealiseerd. Het bleek voor de leverancier niet mogelijk om conform overeenkomst de diensten aan te bieden.
Daarmee is een aantal verbeterprocessen, zoals het digitaal
personeelsdossier, leermanagementsysteem, introductie
van e-learning en jaargesprekken nog niet volgens planning
gerealiseerd.
Kenniscentrum personeel & opleiding
In 2012 werd de beleidsfunctie P&O gedecentraliseerd en
aandachtsgebied voor de hoofden personeels- en salarisadministratie, werkloket en leerhuis. Aandacht voor de
behoefte van de klant aan dienstverlening werd door de
diverse eenheden op de agenda geplaatst en verbeterd.

Researchunit
Om als ziekenhuis de beste zorg te kunnen blijven bieden,
is toegepast medisch-wetenschappelijk onderzoek nodig.
Onderzoek draagt bij aan het eerder kunnen herkennen van
ziekten en het verbeteren van behandelingen. De research
unit is in 2010 gestart om onderzoek binnen het ziekenhuis
te stimuleren en te professionaliseren door middel van
onderwijs, advies, kwaliteitszorg en beleidsontwikkeling.
Onderzoek is in het opleidings- en voedingsziekenhuis in
volle bloei. Niet alleen artsen, maar ook verpleegkundigen en paramedici zijn betrokken bij onderzoek. Om hèt
voedingsziekenhuis van Nederland te zijn, is het nodig
om uit te blinken in voeding, sport en bewegen. Naast
patiëntveiligheid en de kwetsbare patiënt komt voeding,
sport en bewegen duidelijk naar voren in de keuze voor
de onderzoeksthema’s van het ziekenhuis. Op het gebied
van voedingsonderzoek is er nauwe samenwerking met de
Wageningen Universiteit. In 2013 wordt ingezet op versterking van de samenwerking binnen de onderzoeksthema’s,
uitwerking van onderzoekslijnen binnen de thema’s en
kwaliteitsborging van het verpleegkundig onderzoek.
Onderzoeksthema’s
Ondervoeding

Overvoeding

Orgaanspecifieke
aandoeningen en
oncologie

Sport en
bewegen

Patiëntveiligheid

Kwetsbare
patiënt
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7. Gedragscodes en
medezeggenschap
7.1 Zorgbrede Governancecode
Het ziekenhuis is in 2004 gestart met de invoering van de
Health Care Governance in de organisatie. De statuten van
het ziekenhuis en de reglementen van Raad van Bestuur en
Raad van Toezicht zijn aan deze code aangepast en er zijn
diverse instrumenten voor de beide Raden ontwikkeld en/of
toegepast, bijvoorbeeld profielschetsen en evaluatie eigen
functioneren Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Het
ziekenhuis heeft de principes van de zorgbrede Governancecode opgevolgd en nageleefd. In paragraaf 6.1.4 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 2012 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 porte-

feuilleverdeling, de taken en nevenfuncties. De beloning
is opgenomen in de jaarrekening en in DigiMV. Qua beleid
voor bezoldiging volgt het ziekenhuis de regeling van de
Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorginstellingen en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis
Directeuren (NVZD). In 2011 is dit beleid gevolgd met
inachtneming van bestaande afspraken.
Ter voorkoming van mogelijke belangenverstrengeling
is het volgende opgenomen in het reglement Raad van
Bestuur: ‘Elk lid van de Raad van Bestuur heeft de plicht
te vermijden dat er een belangenverstrengeling tussen de
stichting en het lid van de Raad van Bestuur ontstaat, dan
wel de schijn van een belangenverstrengeling door het lid
wordt opgeroepen. Indien een lid van de Raad van Bestuur
voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de Raad
van Bestuur zou kunnen optreden meldt hij dit terstond
aan de overige leden van de Raad van Bestuur. Indien naar
het oordeel van de Raad van Bestuur zich een incidentele
tegenstrijdigheid voordoet, waarvan de bezwaren kunnen

januari 2012 Burgemeester van Ede feliciteert 100-jarige patiënte in Ziekenhuis Gelderse Vallei
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worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt
het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het
oordeel van de Raad van Bestuur een meer dan incidentele
onverenigbaarheid van belangen aan de orde is dan beëindigt het betreffende lid deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden.’
Overlegvormen
De Raad van Bestuur heeft in 2012 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 (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 zgn. Instellingsberaad
(managementbijeenkomst) en de kwartaaloverleggen. Door
deze overleggen heeft de Raad van Bestuur kunnen toezien
op het operationele beleid en dit kunnen ondersteunen.
Onder leiding van een externe adviseur evalueert de Raad
van Bestuur jaarlijks het functioneren van de Raad en de
onderlinge samenwerking.
Elke twee weken vond overleg plaats met het bestuur van
de medische staf en maandelijks met de kernstaf, het besluitvormend orgaan van de vereniging medische staf.  Relevante onderwerpen uit de Raad van Bestuurvergadering
zijn met de medische staf besproken en waar nodig werd
om advies gevraagd. De communicatie kenmerkt zich door
openheid en vertrouwen. Op advies van en in goed overleg
met de medische staf zijn keuzes gemaakt voor het medisch
profiel van het ziekenhuis.
Met de ondernemingsraad, de verpleegkundige adviesraad
en de cliëntenraad heeft structureel overleg plaatsgevonden. De adviezen van deze geledingen zijn door de Raad van
Bestuur grotendeels overgenomen en sommige voorstellen
zijn nader toegelicht. De Raad van Bestuur heeft getracht de
adviesgeledingen telkens in een zo vroeg mogelijk stadium
bij het beleid te betrekken.
De Raad van Bestuur bracht een keer per twee weken een
werkbezoek aan diverse afdelingen binnen het ziekenhuis.
Daarnaast heeft de Raad van Bestuur haar rol als gastheer
vervuld bij diverse symposia en evenementen, regelmatig
gesprekken gevoerd met medewerkers over het ingezette
organisatieontwikkelingtraject en elke maand tijdens de
introductiebijeenkomsten nieuwe medewerkers welkom
geheten en de kernwaarden van de organisatie toegelicht.

Resultaten
De Raad van Bestuur heeft erop toegezien dat de doelstellingen van het ziekenhuis voor 2012 met bijbehorende
activiteiten (opgenomen onder 2.4) zijn gerealiseerd. Het
financieel resultaat van het ziekenhuis ligt fors boven het
begrote resultaat van € 1,8 miljoen. De aandacht voor de
kwaliteit van de medisch specialistische zorg heeft ertoe
geleid dat op diverse afdelingen innovatieve toepassingen
zijn geïmplementeerd en veel proces- en kwaliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd. De ontwikkelingen op het gebied
van financiering en inkoop van de zorg bij zorgverzekeraars
zijn door de Raad van Bestuur nauwlettend gevolgd.
De divisies hebben zich ingespannen voor een correcte,
vriendelijke en professionele bejegening van patiënten,
kwaliteitsverbetering, voorkomen van wachtlijsten en
doelmatigheidsbevordering. Ook hebben zij verbeteringen
doorgevoerd voor de patiëntveiligheid en zijn waar nodig
samenwerkingsverbanden aangegaan.
Strategie
In 2012 stelde de Raad van Bestuur het strategisch kader
voor de jaren 2013 - 2016 vast en werd focus aangebracht
in het profiel van het ziekenhuis. Daarnaast is bij de besluitvorming uitdrukkelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van spreiding en concentratie van de
zorg en met onze profilering op het gebied van voeding en
bewegen. De Raad van Bestuur is samenwerkingsverbanden
aangegaan met  andere ziekenhuizen en in de keten om een
volledig en kwalitatief pakket van zorg in de regio te kunnen
blijven bieden. Intern was veel aandacht voor verdere decentralisatie, innovatie binnen de verpleegkundige beroepsgroep en de medewerker aan de top. Klantwaarden zijn het
uitgangspunt voor de inrichting van de zorgprocessen.
Het ziekenhuis wil gebruik maken van haar sterke IC om
de concurrentie op medische outcome aan te gaan. Verder
willen we onze expertise bij medisch complexe patiëntengroepen inzetten voor de concurrentie in de electieve zorg.
In de organisatie van de chronische zorg zoeken we de
samenwerking met andere zorgaanbieders in de regio. We
onderscheiden ons op het gebied van voeding en bewegen.

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, heeft een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur
en vult de werkgeversrol in. Het ziekenhuis wordt bestuurd
volgens het Raad van Toezichtmodel. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur
zijn geborgd in de statuten van Ziekenhuis Gelderse Vallei.
De bijbehorende taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders zijn vastgelegd in een reglement. De Raad van
Toezicht heeft op 22 mei 2013 goedkeuring gegeven aan dit
jaarverslag.
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Verantwoording
Het houden van toezicht op, het geven van advies aan en
het werkgeverschap over de Raad van Bestuur vinden plaats
in het belang van het ziekenhuis conform de bestaande
normen en gedragsregels, welke zijn vastgelegd in de vernieuwde Zorgbrede Governance Code 2010.
Bijeenkomsten
De Raad van Toezicht heeft, volgens de jaarplanning in 2012
zes reguliere vergaderingen gehouden in aanwezigheid van
de leden van het Bestuursteam (Raad van Bestuur en het
medisch lid Bestuursteam). Bij één vergadering was de Raad
niet voltallig aanwezig, namelijk: op 21 november was dhr.
R.J.A. van der Bruggen afwezig.
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 o.a. gesproken is over de algemene
gang van zaken op het gebied van productie en financiën.
Ook is van gedachten gewisseld over de organisatieontwikkeling, waaronder de overgang van een clusterstructuur
naar een divisiestructuur en de inrichting van functionele
eenheden. Gediscussieerd is over de landelijke problematiek
rondom overbodige diagnostiek.
Ook is eenmaal een vergadering van de cliëntenraad bijgewoond, waarbij vooral werd teruggeblikt op de goede onderlinge samenwerking tussen de cliëntenraad en de Raad
van Toezicht in de wervingsprocedure voor een nieuw lid
van de Raad van Toezicht, waarbij de cliëntenraad gebruik
gemaakt heeft van het bindende voordrachtsrecht. Ook was
het meerjarenbeleidsplan van de cliëntenraad onderwerp
van gesprek en is uitvoerig stilgestaan bij de samenwerking
met de regionale ziekenhuizen in Arnhem en Doetinchem in
het kader van spreiding en concentratie van zorgaanbod.
Tijdens een werkbezoek heeft de Raad zich op locatie laten
informeren over de activiteiten van de afdeling klinische
neurofysiologie en de polikliniek neurologie.
Met het bestuur van de medische staf is tweemaal overleg
gevoerd. Daarbij is gesproken over de impact van kwaliteitsindicatoren op de organisatie, de vorming van een collectief
voor vrijgevestigde medisch specialisten binnen ZGV, het

strategisch profiel, de bestuursstructuur na 2015 en het
samenwerkingsverband met regionale ziekenhuizen.
Besluiten
Tijdens de Raad van Toezichtvergaderingen zijn naast
thematische onderwerpen ook de reguliere zaken besproken volgens de in het ziekenhuis gehanteerde Planning &
Control-cyclus:
• Er is goedkeuring verleend aan de door de Raad van
Bestuur vastgestelde begroting 2012.
• Aan de Raad van Bestuur is met waardering voor het
resultaat decharge verleend betreffende het financiële
jaarverslag over 2011, mede op grond van een toelichting
door de interne controller en de accountant van Ernst &
Young.
• Het Corporate Kader 2013 is een combinatie van een
beleidsinhoudelijk- en financieel kader. De Raad van
Toezicht heeft hiermee ingestemd.
• De financiële resultaten van het ziekenhuis zijn besproken
aan de hand van een advies vanuit de auditcommissie
financiën op basis van de verstrekte kwartaalrapportages.
• De opdracht aan de accountant is geformuleerd inzake de
controle over het boekjaar 2012.
Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan de orde
geweest:
• De Raad van Toezicht onderschrijft het besluit van de
Raad van Bestuur inzake de verruiming van de richtlijn
binnen het Medisch ethisch beleid van het ziekenhuis bij
vastgestelde trisomie 21. Voortaan kan na zorgvuldige
besluitvorming, net als in andere ziekenhuizen in
Nederland,  zwangerschapsafbreking bij trisomie 21 in
het ziekenhuis plaatsvinden.
• Er is gebrainstormd over het toekomstperspectief van het
ziekenhuis.
• De Raad van Toezicht heeft goedkeuring verleend aan
de deelname vanuit Ziekenhuis Gelderse Vallei in de zgn.
Instellingsapotheek, door het leveren van inhoudelijke
farmaceutische expertise en een minderheidsbelang in
deze BV.
• Er is ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst
met de ziekenhuizen in Arnhem en Doetinchem op het
vlak van spreiding en concentratie van zorgaanbod.
• Goedkeuring is verleend aan het vestigen van een hypotheek ten behoeve van de uitbreiding van het spreekuur-

december 2012 Medewerkers en vrijwilligers kiezen hun kerstcadeau uit tijdens de Kerstfair in het ziekenhuis
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centrum in Barneveld.
Door middel van een presentatie is de Raad op de hoogte
gesteld van:
• Organisatieontwikkeling: Centraal kader inrichting
organisatie, waarbij gekozen wordt voor een ombuiging
van een cluster- naar een divisiestrucuur met functionele  
eenheden en duale aansturing.
• Kwaliteitsbeleid, met name gericht op het interne auditsysteem.
• Ontwikkeling naar prestatiebekostiging en de transitie
naar een nieuwe productstructuur (DOT) per 1 januari 2012.
• Verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur rondom
de kwaliteit van zorg.
• Het Strategisch kader van het ziekenhuis over de periode
2013-2016.
• Meerjaren financiële planning & kapitaallastenbeheersing.
• E-zorg; een verzamelbegrip voor het gebruik van nieuwe
informatie- en communicatietechnologieën en met name
interne technologie in het contact tussen patiënt en
ziekenhuis en/of in het zorgproces van de patiënt.
Auditcommissie Financiën
Deze adviescommissie ondersteunt de Raad van Toezicht bij
het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein
van toezicht op financiële aangelegenheden. De commissie
heeft een toezichthoudende rol op het vlak van financiële
aangelegenheden. De commissie heeft in 2012 vijfmaal
vergaderd met de Raad van Bestuur en de controller.
De concept jaarstukken, de managementletter 2012, de
interim-bevindingen 2012 en de begroting 2013, werden
met de accountant besproken. Ook zijn de financiële kwartaalrapportages aan de orde geweest.
Het reglement van de commissie is in 2012 herzien en ongewijzigd opnieuw vastgesteld door de Raad van Toezicht.
Verder is o.a. besproken:
• De financiering voor de nieuwbouw van het oncologisch
centrum en consolidatie van een tweetal grote leningen.
• Gewijzigde regelgeving voor BTW-afdracht toezichthoudende functies met ingang van 1 januari 2013.
• Financiële evaluatie bouw parkeergarage.
Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie heeft tot taak om de Raad van
Toezicht te adviseren over de arbeidsvoorwaarden en het
bezoldigingsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur en
over de honorering van de leden van de Raad van Toezicht
zelf. De werkwijze is in een reglement vastgelegd. De remuneratiecommissie heeft in 2012 eenmaal overleg gevoerd
over de arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur en
hierover adviezen geformuleerd voor de Raad van Toezicht.
De arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de
Raad van Bestuur zijn op advies van de remuneratiecommissie gebaseerd op de gemeenschappelijke regeling van de
NVTZ en de NVZD.   
Ter voorbereiding op het jaargesprek met de leden van de
Raad van Bestuur hebben de leden van de remuneratiecom-

missie en het dagelijks bestuur gesproken met de voorzitters van de medische staf, ondernemingsraad, verpleegkundige adviesraad en cliëntenraad.
In het jaarlijkse evaluatiegesprek met de leden van het Bestuursteam worden zowel de individuele doelstellingen als
de doelstellingen van het team als geheel beoordeeld.
De bijzondere doelstellingen worden gebaseerd op het
geïntegreerd strategisch kader van het ziekenhuis en het
daarvan afgeleide corporate kader.
Voor alle nevenfuncties van de beide leden van de Raad
van Bestuur is toestemming verleend door de Raad van
Toezicht.
Auditcommissie kwaliteit van zorg
Deze adviescommissie ondersteunt de Raad van Toezicht
bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van bewaking, beheersing en verbetering van kwaliteit
van zorg en heeft ook een klankbordfunctie. Het in 2011
door de Inspectie voor de Gezondheidszorg gepubliceerde
Toetsingskader voor bestuurlijke verantwoordelijkheid voor
kwaliteit en veiligheid is daarbij behulpzaam. De Raad van
Toezicht wordt geïnformeerd over de uitgevoerde visitaties
van de medische specialismen.
De commissie heeft in 2012 driemaal in reguliere samenstelling vergaderd met de Raad van Bestuur en de verantwoordelijken op het gebied van kwaliteit van zorg vanuit
de organisatie en de medische staf.  Daarbij is o.a. besproken:
• Tussentijds voortgangsbezoek inzake de NIAZ-heraccreditatie en het VMS zorgprogramma.
• Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit van
zorg en patiëntveiligheid van ziekenhuisorganisatie en
medische staf binnen een structuur van een gecoördineerd, volledig en efficiënt kwaliteitsbeleid.
• Implementatie van nieuwe richtlijnen in het operatieve
proces.
• Kwartaalrapportages van het aantal klagers en klachten
in 2012 en het jaarverslag van de klachtencommissie over
2011.
• Incidentmeldingen aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
• Werkwijze van de necrologiecommissie.
• Taken van het nieuw ingestelde DB kwaliteit.
• Vernieuwde procesinrichting en de toedeling van verantwoordelijkheden voor de kwaliteitsindicatoren.
• Stand van zaken van het risicomanagement van de
organisatie.
Mutaties Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat in januari 2012 uit zes leden.
Aan de hand van een rooster van aftreden vindt herbenoeming plaats met een maximum van twee zittingstermijnen
van vier jaar. Met de zittende zes leden van de Raad van
Toezicht zijn de relevante specifieke deskundigheden voldoende in de Raad vertegenwoordigd.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen maandelijks
een vergoeding, gebaseerd op de vigerende richtlijnen van
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de NVTZ. Mw. Ott is in 2012 herbenoemd als lid van de
Raad van Toezicht.
In verband met het aflopen van de reguliere zittingstermijn
van twee leden van de Raad van Toezicht eind 2012, is
aan het begin van het jaar een wervingsprocedure gestart.
Hiervoor is een profiel van de Raad van Toezicht geschreven en is via een open procedure geworven voor een lid
met financiële deskundigheid en een lid met een medische
achtergrond. Daarbij is aangegeven dat één van de nieuwe
leden een vrouw is. Ook is hierbij al geanticipeerd op de Wet
Beperking Bestuurlijke en Toezichthoudende functies die
vanaf 2013 in werking treedt. Bij de werving heeft de
cliëntenraad gebruik gemaakt van het recht op een bindende
voordracht. De nieuwe leden van de Raad van Toezicht
worden benoemd per 1 januari 2013.
Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2012
Ir. ing. H. de Boon, voorzitter,
tevens lid remuneratiecommissie
Dr. D.J. Bakker, vice-voorzitter,
tevens voorzitter auditcommissie kwaliteit van zorg
Dr. ir. R.J.A. van der Bruggen, lid,
tevens voorzitter auditcommissie financiën
Prof. dr. J.G.A.J. Hautvast, lid,
tevens lid auditcommissie kwaliteit van zorg
Ir. G.N. Kok, lid,
tevens lid auditcommissie financiën
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.

7.1.3 Governancestructuur
Besturingsmodel
Het ziekenhuis wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk
voor de besturing van het ziekenhuis. Door de Raad van
Toezicht is goedkeuring gegeven aan dit jaarverslag. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad
van Bestuur zijn geborgd in de statuten. De bijbehorende
taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders en de
bestuurders zijn vastgelegd in een reglement.
Planning- & Controlcyclus
De P&C-cyclus werd in 2012 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 en de kaderbrief 2013 samengesteld. Beide documenten zijn gericht op concentratie

en spreiding in de zorg, profiel van het ziekenhuis en het
vergroten van de bestuurbaarheid van de organisatie.
Alle clusters hebben aan de hand van de kaderbrief hun
jaarplannen opgesteld. De begroting 2013 kwam begin
december rond.
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 2012 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 2012 waren er geen meldingen
uit hoofde van de klokkenluidersregeling.

7.1.4 Naleving principes governancecode
Maatschappelijke verantwoording
Het ziekenhuis staat open voor en bevordert periodiek
overleg met relevante stakeholders/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 paragraaf 8.2). De vrijgevestigd medisch specialisten rapporteren over de prestatie-indicatoren, maken
een jaarverslag per maatschap en geven inzicht in de visitatierapporten van de beroepsvereniging en de MSRC.
Het ziekenhuis registreert en publiceert haar prestaties op
basis van de indicatoren die door de ledenvergadering van
de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn of
zullen worden vastgesteld. Bij de opstelling van dit jaarverslag is eveneens rekening gehouden met de principes uit de
Zorgbrede Governancecode.
Het ziekenhuis beschikt over adequate interne procedures
voor de opstelling en de publicatie van het jaarverslag en
de jaarrekening. De externe accountant woont vergaderingen van de Raad van Toezicht en de auditcommissie bij,
waarin zijn verslag over het onderzoek van de jaarrekening
wordt besproken en waarin wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening.
De accountant (persoon) wordt periodiek gewisseld.
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.
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maart 2012 stuurgroep uitbreidingsplan geinstalleerd voor bouw van de nieuwe vleugel

rekening eerst aan de Raad van Bestuur en daarna aan de
Raad van Toezicht. Volgens de code dient dit gelijktijdig te
gebeuren. ZGV kiest voor deze, van de code afwijkende,
werkwijze om hierdoor gebruik te maken van de mogelijkheid om opmerkingen van de Raad van Bestuur over feitelijke zaken 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 in 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 inzake de verantwoordelijkheidsverdeling van de professional, de bestuurder en de
toezichthouder. De Raad van Bestuur handelt overeenkomstig het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het
reglement Raad van Bestuur. In dit reglement is de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
nader uitgewerkt.
De Raad van Bestuur heeft interne procedures opgesteld die
ervoor zorgen dat financiële informatie steeds bekend is,
zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe
financiële verslaggeving is gewaarborgd. Daarnaast zijn er
interne procedures voor kwaliteit van zorg, veiligheid en
goed werkgeverschap.
De interne risicobeheersings- en controle procedures zijn in
2009 geïntegreerd in een risico management systeem.
De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig
alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van
de taak van de Raad van Toezicht. Belangrijke thema’s hierbij zijn strategie, kwaliteit van zorg, patiënttevredenheid,

human resource management, financieel resultaat en de
relatie met stakeholders.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op
de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken
in het ziekenhuis en richt zich bij de taakvervulling naar
het belang van de instelling. De Raad van Toezicht handelt
overeenkomstig het bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het reglement Raad van Toezicht. Hierin zijn de
verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden nader uitgewerkt. De goedkeuringsbevoegdheden
van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in artikel 9 lid 5 en
6 van de statuten. De onafhankelijkheid van de Raad van
Toezicht is geborgd in artikel 18 van de statuten.
De Raad van Toezicht beschikt over een profielschets voor
de omvang, deskundigheid en samenstelling. Daarin is
rekening gehouden met de aard en activiteiten van de
instelling en de daarvoor gewenste deskundigheid en
achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht. In de
profielschets is opgenomen dat bij de selectie van nieuwe
en herbenoeming van bestaande leden Raad van Toezicht
wordt het gekeken naar het aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies van de leden, zodat een goede
taakvervulling gewaarborgd is. Dit aspect is in 2012, bij de
herziening, in het reglement Raad van Toezicht opgenomen. Ten minste 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 gewaarborgd is. In bijlage 1 is
zichtbaar dat de samenstelling evenwichtig is wat betreft
de verschillende achtergronden, deskundigheid en ervaring
van de leden. De scholing van de leden van de Raad van
Toezicht wordt per lid apart bekeken.
Gronden voor schorsing of ontslag van de Raad van Toezicht leden en de procedure is statutair vastgelegd in artikel
21. Een Raad van Toezichtlid verricht nimmer taken van de
Raad van Bestuur. Dit is geregeld in artikel 10 lid 3 van de
statuten.
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7.2 Medezeggenschap
Medische staf
In 2012 hebben de volgende zaken aandacht gekregen van
de medische staf:
Samenwerking in de regio
In 2012 is vastgelegd dat in het kader van concentratie en
spreiding van zorg de medisch specialisten uit Ziekenhuis
Gelderse Vallei gaan samenwerken met de medisch specialisten van Rijnstate in Arnhem en het Slingeland ziekenhuis
in Doetinchem. De samenwerking is bottom up vormgegeven. Dit betekent dat in eerste instantie de maatschappen c.q. vakgroepen met elkaar contact hebben gehad en
hebben bepaald op welke gebieden zij kunnen, willen en
moeten samenwerken. De samenwerking heeft zich in het
verslagjaar met name gericht op de oncologische chirurgie
(hoog complexe, laag volume ingrepen). Ook hebben de
oncologiecommissies van de drie ziekenhuizen een eerste
gezamenlijk overleg gehad.
Samenwerking met de eerste lijn
Het in 2010 opgestarte Platform 1e en 2e lijn heeft in 2012
een nieuwe impuls gekregen, die de verbinding met de 1e
lijn heeft verbeterd. Door het bundelen van activiteiten is
er meer overzicht en coördinatie van de diverse activiteiten
tussen de 1e en de 2e lijn.
Er is een begin gemaakt met het organiseren van huisartsbijeenkomsten in de regio. Deze huisartsen bijeenkomsten
hebben als doel het uitwisselen van medisch inhoudelijke
kennis en nadere kennismaking en netwerken. Per bijeenkomst houdt een afvaardiging van de medische staf zich
samen met huisartsen bezig met de samenstelling van
een interessante inhoudelijke bijeenkomst. In 2013 wordt
dit beleid voortgezet en wordt een start gemaakt met het
verbeteren van de communicatie tussen 1e en 2e lijn.
Electieve zorg
Door interne ontwikkelingen in de organisatie en een aantal
externe ontwikkelingen is besloten de clusterstructuur te
wijzigen. Mede door het financiële fundament dat door
electieve zorg wordt geleverd en toenemende concurrentie
is besloten om tijdelijk de electieve zorg uit de divisiestructuur te lichten en apart aandacht te geven. Namens
de medische staf stuurt een medisch manager met een
speciaal tijdelijk aangestelde transitiemanager de vormgeving van de electieve zorg aan.
De overige vakgebieden zijn onderdeel van een zorgdivisie
(oude clusters 2, 3 en 4) en een ondersteunende divisie
(cluster 7). De medisch managers vormen in de lijn van
de organisatie het duaal management. Vanuit de divisies
worden de functionele eenheden verder ontwikkeld en
ingericht. Daarnaast dragen ze organisatiebreed de verantwoordelijkheid voor de inrichting van de thema’s ´acuut en
complex´, ´chronische zorg´, alsmede de ontwikkeling van
E-Zorg.

Voeding, sport en bewegen
In het verslagjaar 2011 heeft de medische staf gekozen
voor een zo breed mogelijk pakket van ziekenhuiszorg
voor de regio, met bijzondere aandacht voor voeding,
sport en bewegen. Door de Alliantie Voeding wordt voeding steeds meer geïntegreerd in de organisatie.
Door de contacten met NOC/NSF en het aantrekken van
een tweetal topsportartsen – naast de topsportarts die
we al hadden – was het mogelijk om één van de vier
topsportcentra van Nederland te worden. De kernstaf
heeft in het verslagjaar twee stafcommissies ingesteld,
die voeding, sport en bewegen in de medische staf zullen
verankeren. Eind 2012 zijn gesprekken begonnen tussen
deze stafcommissies en de diverse vakgebieden. Hoewel
de beide commissies zelfstandig opereren - vanuit een
gezamenlijke stuurgroep waarin beide gebieden zijn vertegenwoordigd – is het de bedoeling om voeding en sport
en bewegen als onlosmakelijk verbonden aspecten verder
vanuit een gezamenlijke basis uit te werken.
Kwaliteit
Ziekenhuis Gelderse Vallei neemt in de AD Top100 van
beste ziekenhuizen in 2012 een goede middenpositie in. De
registratie van de prestatie indicatoren blijft voortdurend
aandacht vragen ter verbetering en monitoring van de kwaliteit van zorg. Een van de stafbestuursleden heeft sinds
dit jaar de portefeuillekwaliteit. Zij zorgt voor informatie
vanuit de organisatie naar de medische staf en vice versa.
Maandelijks wordt de kernstaf op de hoogte gehouden van
de lopende zaken en verbeterpunten.
IFMS
Mede doordat de groep auditoren flink is uitgebreid in het
verslagjaar loopt deelname aan het traject Individueel
Functioneren Medisch Specialisten (IFMS) volgens plan.
Het doel dat eind 2012 40% van de staf een IFMS-traject
heeft afgerond of gestart, is gehaald. De ambitie is dat eind
2013 90% van de staf een IFMS-dossier heeft geopend of
afgerond.
Necrologiecommissie
De necrologiecommissie heeft in dit verslagjaar een
werkwijze opgesteld. Elk dossier van een overleden patiënt
wordt door een van de commissieleden bekeken en een
selectie van de dossiers wordt besproken in de maandelijkse commissievergadering. De uitkomsten worden
teruggekoppeld naar de betreffende maatschap. De necrologiecommissie heeft door deze werkwijze goed inzicht in
de dossiers. Ook heeft deze werkwijze ervoor gezorgd dat
de necrologieformulieren beter worden ingevuld. In 2013
wil de commissie haar werkzaamheden breder trekken en
de uitkomsten multidisciplinair terugkoppelen zodat een
dialoog ontstaat tussen maatschappen en vakgroepen en
tussen de medische staf en andere disciplines.  
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Informed consent
In 2012 heeft de medische staf een protocol opgesteld
waarin de minimale voorwaarden met betrekking tot
informed consent beschreven staan. Voor elk onderzoek dat
of iedere ingreep die een hulpverlener verricht is in principe toestemming van de patiënt vereist, de zgn. Informed
consent. Er is een start gemaakt met de implementatie
van informed consent organisatiebreed. In 2013 wordt hier
verder aan gewerkt.
DB kwaliteit
In 2011 is het DB kwaliteit opgericht. De leden van het DB
hebben in 2012 een ziekenhuisbrede structuur voor kwaliteit en patiëntveiligheid opgesteld. Uitgangspunt van de
nieuwe structuur is de gezamenlijke verantwoordelijkheid
en aansturing van het kwaliteitsbeleid door de organisatie
en de medisch staf. Doel van de nieuwe structuur is het
beleggen van de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en patiëntveiligheid in de organisatie en het onderdeel te maken
van de P&C-cyclus. Het aantal commissies op het gebied
van kwaliteit en patiëntveiligheid is hierdoor teruggebracht
en er wordt gewerkt met projecten en projectgroepen. De
projectgroepen werken met een afgebakende opdracht en
vooraf gestelde uitkomst. Deze uitkomsten worden vervolgens aan afdelingen binnen de organisatie overgedragen en
geborgd.
Besluiten (o.a.)
- De arts-assistenten een korte financiële opleiding aanbieden met betrekking tot een correcte registratie
- Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen
Ziekenhuis Gelderse Vallei, Rijnstate Arnhem, Slingeland
ziekenhuis Doetinchem
- Opstelling en instemming reglement SEH commissie
- Instemming Management Development 2012
- Instemming Total Lab Automation
- Instemming gastgebruik medische dossiers
- Instemming notitie grensoverschrijdend gedrag
Samenstelling Stafbestuur
De samenstelling van het Stafbestuur is in het verslagjaar
zo samengesteld dat zowel de medisch specialisten in
dienstverband als vrijgevestigd specialisten vertegenwoordigd zijn.
Daarnaast zijn portefeuilles belegd bij leden van het Stafbestuur. Er is een stafbestuurslid verantwoordelijk voor de
portefeuille opleidingen en er is een bestuurslid belast met
de portefeuille kwaliteit. Dit bestuurslid heeft ook zitting in
het DB kwaliteit.
In het verslagjaar is ook begonnen met de herstructurering van de ondersteuning van het stafbestuur. Door het
aantrekken van een beleidsadviseur komt er meer aandacht
voor de integratie van stafzaken in de organisatie op tal van
gebieden.

Het Stafbestuur was per 31 december 2012 als volgt samengesteld:
E.J.F.M. de Kruijf, voorzitter
Mw. K.T.M. Oud, vice-voorzitter/secretaris
B. Bertina, lid
P. Kapitein, penningmeester en lid met aandachtsgebied
stafmaatschap vrijgevestigden
Mw. Dr. J. Klein Gunnewiek, lid met aandachtsgebied
kwaliteit
D.G. Snijdelaar, lid met aandachtsgebied onderwijs,
onderzoek en opleiding
P. Zuure, lid (tijdelijk niet actief)
Ondersteund door: mw. M. Daatselaar, beleidsadviseur
Ondernemingsraad
De ondernemingsraad (OR) van Ziekenhuis Gelderse Vallei
telt op basis van de Wet op de ondernemingsraden (WOR)
zeventien zetels. Daarvan waren er op 31 december 2012
zestien bezet. Vanuit de organisatie is een beleidsmedewerker aan de OR toegevoegd die geen lid is van de OR
maar het ambtelijk secretariaat voert.
In 2012 waren vijf onderdeelcommissies (OC’s) actief. De
OC’s, die zijn ingesteld door en vallen onder de verantwoordelijkheid van de OR, oefenen op decentraal niveau
de door de OR gedelegeerde medezeggenschap uit. Met
uitzondering van het recht om tegen een hen onwelgevallig
besluit in beroep te gaan, hebben zij dezelfde rechten als de
OR. Elke OC telt reglementair vijf zetels, waarvan er twee
worden bezet door OR-leden. De overige drie zetels worden
ingenomen door medewerkers die werkzaam zijn bij het
bedrijfsonderdeel waarvoor de OC is ingesteld.
De OR vergadert elke twee weken. De OC’s hebben elk hun
eigen vergaderrooster, maar komen in de regel één keer per
twee weken samen.
Zes tot zeven maal per jaar vindt er een overlegvergadering
(OV) met de Raad van Bestuur plaats in aanwezigheid van
de manager P&O en twee maal in aanwezigheid van een
delegatie van de Raad van Toezicht. Het voorzitterschap
van een OV is beurtelings in handen van de voorzitter van
de OR en de voorzitter van de Raad van Bestuur.
De zittingstermijn bedraagt voor OR-leden vier jaar en voor
OC-leden twee jaar. Voor de OR geldt daarbij dat de helft
van de leden om de twee jaar aftreedt. Op deze manier
worden de continuïteit en de kwaliteit van de medezeggenschap gewaarborgd. Aftredende leden, zowel die van de OR
als die van de OC, kunnen zich direct weer kandidaat (laten)
stellen.
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Verkiezingen
In oktober zouden verkiezingen georganiseerd worden,
maar er bleken minder kandidaten te zijn dan vacante
zetels. Per 11 oktober 2012 zijn de volgende leden toegetreden:
- mw. G. Kroesbergen
- mw. M. van Veen
- mw. S. de Leeuw
Drie OR leden hebben zich herkiesbaar gesteld en zijn
opnieuw geïnstalleerd:
- mw. N. ten Holte
- mw. I. Debets
- mw. R. Zweers
De nieuwe leden zijn op 18 oktober 2012 door de Raad van
Bestuur geïnstalleerd.
Aandachtsgebieden 2012
- At Your Request
- Werktijden medewerkers keuken en zorgassistenten
- Ontwikkelingen rond electieve processen
- Organisatie ontwikkeling
- Raet HR-portaal
- Financiën
Advies en instemmingsaanvragen
In 2012 ontving de OR 17 advies- en 12 instemmingsaanvragen.
Instemmingbesluiten
Besluit
		
1 Beleidsnotitie Grensoverschrijdend
gedrag op de werkplek
2 Geconsigneerde pauze in de nachtdienst
3 Handboekregeling inzien en verstrekken
personele gegevens
4 Beleidsnotitie Beleidslijn Bindingstoeslag
5 Project Veilige Zorg
6 Boekenbeleid
7 Verruimen werktijdenregeling met
6-uursdienst
8 Regeling beloning tweede opleiding in
de zorg
9 Herziening parkeerreglement
10 Beleidsnotitie: aanpassing regeling
jaargesprekken i.v.m. invoering RMO
11 Aanpassen werktijden keuken bij
invoering At Your Request
12 Notitie PGOB 2013

Instemming
verleend
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Adviesbesluiten
Besluit
		
1 Beleidsnotities: goedkeuring uitbreiding
ziekenhuis, samenwerkingsovereenkomst
Rijnstate, Slingeland, ZGV, Management
Development 2012, ambitie Het voedingsziekenhuis, ziekenhuisbrede structuur voor
kwaliteit en veiligheid, researchthema’s ZGV
2012, bereikbaarheidsdiensten zorg ZGV.
2 Belangrijke investeringen: Total Lab
Automation, 1,5 T MRI, Oracle EBS.
3 Strategisch Kader 2013-2016
4 Profielschets lid Raad van Toezicht
5 Voorgenomen besluit Raad van Bestuur:
offerte financiering Rabobank en
ABN Amro, lidmaatschap Vita Valley,
deelname ZGV aan instellingsapotheek,
voorzitterschap klachtencommissie
personeel

Positief
advies

ja
ja
ja
ja

ja

Dagelijks Bestuur per 31 december 2012:
• 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)
Leden :
• Mw. H. Daatzelaar (verpleegkundige stroke unit
neurologie)
• Mw. M.H. Hellinga (afdelingssecretaresse chirurgie 1/2)
• Mw. N. ten Holte (verpleegkundige dialyse)
• Mw. E. Klein Gebbink (specialistisch verpleegkundige
hartbewaking)
• Mw. G. Kroesbergen (gespec. Verpleegkundige SEH)
• Mw. S. de Leeuw (verpleegkundige chirurgie 3/4)
• Mw. C. Rotte (secretaresse polikliniek longgeneeskunde)
• Dhr. B. Tabali (analist KCHL)
• Mw. E. Tanis (senior verpleegkundige orthopedie)
• Mw. M. van Veen (verpleegkundige dagbehandeling)
• Dhr. K. Zoeteweij (apothekersassistent)
• Mw. R.M.C. Zweers (analist KCHL)

ja
ja
ja

Beleidsmedewerker / ambtelijk secretaris:
Mw. M. Muller
De OR had op 31 december 2012 één vacature.
Cliëntenraad
De Cliëntenraad (CR) behartigt de gemeenschappelijke
belangen van de cliënten. De Wet Medezeggenschap
Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) zegt dat de collectieve
belangenbehartiging moet gebeuren ‘binnen het kader van
de doelstellingen van de instelling’. Met andere woorden:
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juli 2012 Gratis WiFi voor patiënten en bezoekers opening door internist René de Vries

de CR houdt zich uitsluitend bezig met onderwerpen die
met de eigen organisatie te maken hebben. Het behoort
tot de taak van de CR om binnen de organisatie aandacht te
vragen voor de behoeften en ideeën van cliënten.
Ook dit jaar is de CR, tot  tevredenheid, betrokken geweest
bij de realisatie van projecten.
Zo heeft de CR de ontwikkelingen binnen de organisatie op
de voet gevolgd. De raad wordt regelmatig  in een vroeg
stadium bij projecten betrokken, dat maakt het niet alleen
mogelijk om de behoeften en ideeën van cliënten vroegtijdig onder de aandacht te brengen, maar steunt de raad ook
bij het onderbouwen van de adviezen. In het afgelopen jaar
is de uitbreiding van de parkeergarage tot stand gekomen.
De CR is hier van het begin af aan bij betrokken geweest.
Na een uitgebreide pilot is het ziekenhuis dit jaar gestart
met een nieuw maaltijdconcept, ‘At Your Request’. Ook
hierin heeft de CR inbreng gehad.
Een van de leden van de CR heeft in 2012 afscheid genomen
van de raad en er is een nieuw lid benoemd.
De CR heeft in 2011 een meerjarenplan opgesteld waarin
een aantal speerpunten is benoemd. Deze speerpunten
worden kritisch gevolgd door de leden van de CR.

Activiteiten
De Cliëntenraad is in 2012 tien keer bijeen geweest. Tweemaal  in aanwezigheid van de voorzitter Raad van Bestuur
waarvan eenmaal samen met een delegatie van de Raad
van Toezicht. Naast de vergaderingen zijn er drie reguliere
overleggen geweest tussen het Dagelijks Bestuur van de cliëntenraad en de voorzitter van de Raad van Bestuur. Deze
overlegsituaties stonden in het teken van het uitwisselen
van informatie over (nieuwe) ontwikkelingen en het op de
hoogte houden van elkaars activiteiten.
Het dagelijks bestuur is tien maal bijeen geweest ter voorbereiding op de vergaderingen. Daarnaast hebben twee
leden van het DB gehoor gegeven aan de uitnodiging van
de Raad van Toezicht voor een jaargesprek. Ook afgelopen
jaar heeft de cliëntenraad zich tijdens de reguliere vergaderingen door zorgprofessionals uit Ziekenhuis Gelderse Vallei
laten informeren over uiteenlopende onderwerpen, zoals
bijvoorbeeld over verdeling van de zorg, acute opname,
oncologisch centrum, ontwikkelingen zorgpaden, infotainment.
Het aantal reguliere werkoverleggen met afdelingshoofden
en zorgprofessionals is verder uitgebreid. Hieronder een
schematisch overzicht van de speerpunten, de activiteiten,
de uitgangspunten en de behaalde resultaten.
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Speerpunten

Actie

Standpunt Cliëntenraad / opmerkingen

Ontwikkelingen ZGV

Bewaakt/ gevolgd

Speerpunt: privacybescherming

Landelijke ontwikkelingen

Gevolgd

Speerpunt: privacybescherming

EPD

Patiëntendossier toegankelijk en betrouwbaar!

Facilitaire zaken

Elke verandering beter voor patiënt!

Inrichting/ multimedia

Inbreng

CR heeft suggesties gedaan voor centrale hal

Nieuwbouw/Verbouw

Meedenken

De werkgroep facilitaire zaken is volop betrokken bij de nieuwbouw.
De CR is helaas niet in alle gevallen vroegtijdig betrokken bij verbouw-/
inrichtingsplannen  (bijv. verbouw poli’s).

Parkeren

Meedenken/ meedoen

CR is nauw betrokken geweest bij de nieuwbouw van de parkeergarage.
Resultaat o.a. aanbevelingen betr. bewegwijzering, aanbrengen looproute,
markering parkeerplaatsen d.m.v. pictogrammen

Eten en drinken

De invoering van AYR wordt gezien als een kwaliteitsverbetering voor de patiënt en het
feit dat de CR tijdens de officiële aftrap is bedankt voor haar inzet als een bewijs dat de
CR volop heeft meegedaan/meegedacht gedurende het hele traject.  In 2013 zullen de
activiteiten van de werkgroep grotendeels bestaan uit het bewaken van het proces.

Financiën

Continuïteit Ziekenhuis Gelderse Vallei staat centraal

Begroting / Jaarrekening

Bewaakt

Ontbreken van reguliere schriftelijke rapportage bemoeilijkt uitvoeren controlerende
taak.

Kwaliteit

Goede zorg kan altijd beter!

Casemanager/ vaste contactpersoon

Ontwikkelen

Resultaat: onderdeel van de ontwikkeling van zorgpaden. Binnen de zorgeenheid
oncologie breed ingevoerd.

Bejegening/houding

Bejegening:
Meedoen

- Waar mogelijk aandacht gevraagd voor onderwerp bejegening.

Meedoen

- Meegedaan aan gastvrijheid met sterren.

Meedenken

- Impressierondes gestart: maandelijks per tweetal, waarbij de sfeer wordt

Meedenken

Bejegening

geproefd en een algemene indruk wordt verkregen van de bejegening
- Betrokken bij opstellen specifieke enquêtevragen
Doorlooptijd poli’s

Ontwikkelen

Verkrijgen inzicht in doorlooptijd als onderdeel van impressierondes

Patiëntvriendelijkheid

Bewaakt

De CR heeft specifiek vanuit de beleving van de patiënt  inbreng kunnen leveren
bij het ontwikkelen van zorgpaden.

SEH

Snel en goed!

Medische kwaliteit/deskundigheid

Bewaakt/gevolgd

Bezoek aan SEH en gesprekken met hoofd SEH

Samenwerking HAP/ZGV

Ontwikkelen

Cliëntenraad heeft waardering voor de huidige ontwikkelingen

Toegankelijkheid

Meedenken

Aandacht gevraagd voor verbetering toegankelijkheid SEH/hulpverlener voor reeds

Meedoen

bekende chronische/acute patiënt, bijv. oncologiepatiënt.
Resultaat:
- Onderwerp onder de aandacht van Palliatief Consult Team (PCT)
- Actieve rol vertegenwoordiger CR in werkgroep PCT

Begrippen:
Bewaakt
Meedenken/meedoen
Ontwikkelen

Alert gevolgd
Participatie in overleg
Zelf initiatief genomen

Bijwonen van bijeenkomsten
Met grote regelmaat is de CR betrokken geweest bij
bijeenkomsten in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld jurering
en uitreiking in de campagne ‘Het Beste Idee van ZGV’,

aftrap nieuwe voedingsconcept ‘At Your Request, opening
nieuwe parkeergarage, de officiële start (eerste paal) van
de nieuwbouw.
Daarnaast zijn diverse congressen, netwerkdagen en
symposia bezocht, georganiseerd door o.a. ZorgBelang
Gelderland, het Landelijk Steunpunt Cliëntenraden, de
Medisch Ethische Commissie Ziekenhuis Gelderse Vallei,
de Centrale Cliëntenraad van Opella en Cliëntenraden
samenwerkende ziekenhuizen.  
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Adviezen
In 2012 heeft de CR gevraagd en ongevraagd advies uitgebracht aan de Raad van Bestuur over o.a.:

Adviezen
In 2012 heeft de VAR over de volgende onderwerpen advies
uitgebracht:

Besluit
1 Opdrachtverstrekking uitbreidingsplan
2 Samenwerking Rijnstate/Slingeland/
Ziekenhuis Gelderse Vallei

Besluit
			
1. Nieuwe beroepsprofielen
2. Ziekenhuisbrede structuur voor
kwaliteit en patiëntveiligheid
3. Beleidsnotitie researchthema’s
4. Strategisch kader 2013-2016
5. Management development
6. Investering uitbreidingsplan
7. Researchthema’s
8. Ambitiedocument Hét voedingsziekenhuis

3
4
5
6
7
8

9

Positief advies
ja

Ja, o.v.v. voorstellen betreffende
voortgang
Jaarrekening 2011
ja
Strategisch Kader 2013-2016
Ja, o.v.v. vragen
en aanbevelingen
Benoeming leden Raad van Toezicht ja
Ambitiedocument Voedingsziekenhuis ja, o.v.v. rol CR in
voortgangstraject
Lidmaatschap Vita Valley,
ja
Benoeming lid klachtencommissie
Ja, advies met
verwijzing naar
WMCZ
Gevonden voorwerpen
Ja, advies betreffende communicatie en handhaving

Samenstelling CR per 31 december 2012
J.W. (Hans) Overeem, voorzitter, Renswoude
Mw. A.G. (Ali) Kaptein, secretaris, Barneveld
Mw. M.A. (Margreet) Zeelen, vice voorzitter, Wageningen
Mw. F. (Fenny) Bijl, Veenendaal
Mw. H.S.T. (Heidy) Blankestijn, Veenendaal
A.C. (Ton) Boer, Veenendaal
A. (Arjan) Klaassen, Barneveld
J.L. (Jan) Kooij, Ede
H. (Henk) Roseboom, Veenendaal
Mw. M. (Marjan) Faassen, ambtelijk secretaris

Verpleegkundige adviesraad (VAR)
Overleg met de Raad van Bestuur
In 2012 heeft de Verpleegkundige adviesraad (VAR) drie
keer overleg gevoerd met de Raad van Bestuur. Beurtelings
is de Raad van Bestuur of de VAR voorzitter van het overleg
en samensteller van de overlegagenda. Deze structuur is in
2012 gecontinueerd en als positief ervaren.
Jaarthema
Het jaarthema van 2011 werd in 2012 voortgezet: ‘De verpleegkundige aan bed is aan zet!’.
Door voortzetting van dit jaarthema blijft de VAR de verpleegkundigen uitnodigen en stimuleren tot een actieve
deelname aan de ontwikkeling van het verpleegkundige
beroep in Ziekenhuis Gelderse Vallei. De VAR-activiteiten en
-lunches van 2012 stonden in het teken van het jaarthema.

Positief
advies
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

VAR-lunches
Met uitzondering van de maand april, waarin er een verbouwing van het auditorium was en de maand mei waarin
de dag van de verpleging plaatsvond, werd er een VARlunch georganiseerd. De lunches zijn altijd op twee achtereenvolgende tijdstippen om zoveel mogelijk mensen in de
gelegenheid te stellen. De opkomst is dit jaar toegenomen
in vergelijking met het voorgaande jaar.
Dit jaar zijn de volgende onderwerpen op de VAR-lunches
aan bod gekomen:
• Januari:
Sire-onderzoek
• Februari:
Kwaliteit van leven in de stervensfase
• Maart:
Indicatoren als uitkomst van de
verpleegkundige zorg.
• Juni:
Ervaringen uitwisseling met Deventerziekenhuis
• Juli:
Klachten... Wat nu?
• Augustus:
Evidencebased practice
• September: MRMO ziekenhuishygiënisten
• Oktober:
Help, de patiënt heeft de regie!
• November:
Elkaar aanspreken op patiëntveiligheid
• December:
Wetenschappelijk onderzoek: wat
betekent dat voor jou als verpleegkundige?
Dag van de Verpleging
Op dinsdag 15 mei 2012 is de dag van de verpleging gevierd
in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Tijdens deze dag was er een
uitgebreid en inspirerend programma waardoor verpleegkundigen en verzorgenden verschillende workshops en/of
klinische lessen hebben bijgewoond. De dag werd afgesloten met de uitreiking van de verpleegkundige trofee.
Studiedagen
Tijdens de eerste studie dag in 2012 is gesproken over de
nieuwe beroepsprofielen die op 8 maart door de V&VN landelijk zijn gepresenteerd. De VAR heeft zich deze studiedag
beziggehouden met de vraag ‘Het is 2020 in ZGV: wat hebben wij als VAR gedaan om zover te komen met de nieuwe
beroepsprofielen?’
Concluderend hebben we vastgesteld dat er een overzicht
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mei 2012 eerste paal nieuwbouw oncologisch centrum

gemaakt moet worden wat er moet gebeuren binnen ons
ziekenhuis en dat we willen meedoen aan de proeftuin die
wordt georganiseerd. We zijn alert op externe signalen en
reageren daarop, zodat we een goede gesprekspartner worden. Naar aanleiding van een studiedag in 2011 heeft de
VAR namelijk gekozen voor de rol van beïnvloeder. We zullen de nieuwe beroepsprofielen hierbij gaan gebruiken. Het
tweede deel van deze dag is gebrainstormd over gebruik
van het kennisnetwerk en social media door de VAR.
Tijdens de tweede studiedag dit jaar heeft de VAR besloten
om met aandachtsgebieden te gaan werken. Deze aandachtsgebieden worden gekoppeld aan de kernkwaliteiten
van het ziekenhuis, namelijk samenwerking, flexibiliteit,
klantgerichtheid en vakmanschap. Per aandachtsgebied
is een expertgroep samengesteld. Vervolgens heeft de
VAR zich bezig gehouden met de vraag hoe er meer tijd
gecreëerd kan worden voor de patiënt. De heren Salomons
en Janssen hebben een presentatie gehouden over dit
onderwerp.

Samenstelling bestuur VAR op 31 december 2012
Mw. B. Kievit, voorzitter (unithoofd SEH)
Mw. T. van Gaans, vice voorzitter (verpleegkundige IC)
W. de Heer, penningmeester (verpleegkundige recovery)
Mw. B. Klaassen, secretaris (oncologie verpleegkundige)
Mw. G. Douw, lid (verplegingswetenschapper)
Mw. A. van Dijk, lid (verpleegkundige kinder- en jongerenafdeling)
Mw. M. van Dijk, lid (teamleider nefrologie/interne geneeskunde)
Mw. B. de Gans, lid (verpleegkundige neurologie)
Mw. L. van Ginkel, lid (verpleegkundige orthopedie)
H. van Noort, lid (verpleegkundige chirurgie)
Mw. A. Rozendaal, lid (verpleegkundige stagiaire)
Mw. T. Holwerda, adviseur (hoofd zorginnovatie)
Mw. M. Krijgsman, ambtelijk secretaris
Dhr. G. Vermeulen, adviseur op afroep

Overige activiteiten
• Uitwisseling met VAR Deventerziekenhuis
• Fitter door de nacht (door NU ‘91)
• Schrijven van jaarplan 2012 (incl. wijziging werkwijze) en
   meerjarenbeleid VAR
• Welkom nieuwe bestuursleden
• Afscheid bestuursleden: Jennifer Halfmouw
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8. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
8.1 Duurzaamheid
Strategie
Het ziekenhuis heeft in haar strategie een aantal relevante
thema’s opgenomen op het gebied van maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Deze thema’s zijn verankerd
in onze strategie en sluiten naadloos aan bij onze overall
strategie: patiëntgericht, professioneel, gezamenlijk en
ondernemend.
Met ons thema voeding en bewegen dragen we bij aan
continu voedingsonderzoek samen met de Wageningen
Universiteit en ontwikkeling en implementatie van in-

novatieve 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
maaltijdsserviceconcept tot terugdringing van verspilling
van voedsel.
Opleiden is het tweede thema. Ziekenhuis Gelderse Vallei
is een professioneel leerbedrijf, met een elftal medisch
specialistische opleidingen en een scala aan erkende

november 2012 start nieuwe maaltijdsysteem At Your Request
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verpleegkundige specialistische opleidingen en paramedische opleidingen. Het ziekenhuis leidt meer personeel
op dan we zelf nodig hebben. Door het positieve opleidingsklimaat, onderzoek en het brede pakket aan zorg
is Ziekenhuis Gelderse Vallei een belangrijke samenwerkingspartner voor de academische ziekenhuizen in Utrecht
en Nijmegen bij het aanbieden van een totaal opleidingspakket.
Als derde thema bieden we medewerkers zekerheid van
werk. Ziekenhuis Gelderse Vallei is een werkgever die gebruik maakt van de ontwikkeling en inzet van talenten en
competenties van medewerkers ten behoeve van de zorg
voor de patiënt. De samenstelling van het personeelsbestand is divers en wij gaan daarom creatief om met de mogelijkheden en behoeften van verschillende professionals,
leeftijdsgroepen en hun sociaal-culturele achtergrond.
Innovatieve ideeën ontstaan en ontwikkelen zich op de
werkvloer en zorgen voor een hoge productiviteit.
Onze ambities op het gebied van milieu zijn divers. Wij
zien het als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om in de zorg voor het milieu een voorbeeld te zijn
voor onze omgeving. Deze verantwoordelijkheid concretiseert het ziekenhuis door het invoeren van een milieumanagementsysteem. Hiermee stellen wij ons ten doel
continu aandacht te geven aan het waar mogelijk verder
verminderen van de ongunstige milieueffecten van onze
activiteiten. Het ziekenhuis wil voldoen aan milieuwet- en
regelgeving en andere eisen die betrekking hebben op de
milieuaspecten van de organisatie.
Governance
De portefeuille voeding en bewegen is bij de Raad van
Bestuur ondergebracht. De Raad van Bestuur bepaalt en is
verantwoordelijk voor het beleid ten aanzien van voeding
en bewegen. Beslissingen op het gebied van opleiden
worden genomen in samenspraak met de medische staf
en de opleidingscommissie. De afdeling marketing is
verantwoordelijk voor de monitoring van externe ontwikkelingen en veranderende vragen op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Raad van
Bestuur bepaalt het intern niveau van verankering in de
organisatie.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft in 2012
als apart thema op de agenda van de Raad van Bestuur
en de Raad van Toezicht gestaan, wel steeds in relatie tot
onze strategie.
Planning & control cyclus
Voor 2012 golden de volgende doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen:
- aantoonbaar verbeteren van de kwaliteit van zorg
- aantoonbaar verbeteren van de kwaliteit van arbeid
- voedingsziekenhuis als onderdeel van onze identiteit
Het management wordt periodiek geïnformeerd over
betrouwbare en relevante onderwerpen via een besloten

deel op intranet, door distributie van poststukken vanuit
de Raad van Bestuur, door mededelingen in het Instellingsberaad 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 divisiemanagementoverleg, het budgethoudersoverleg of het individuele werkoverleg tussen Raad
van Bestuur en de betreffende manager. In het overleg
worden afspraken gemaakt wie welke verantwoordelijkheden heeft, welke acties worden ondernomen en
hoe het tijdschema eruit ziet. Afwijkingen van gestelde
doelen en targets worden systematische besproken in de
kwartaaloverleggen. Incidenten worden besproken in het
werkoverleg tussen manager en de Raad van Bestuur.
Prestaties
Maatschappelijk ondernemen
Ziekenhuis Gelderse Vallei kent diverse doelgroepen in
dit aandachtsgebied, namelijk omwonenden, het verzorgingsgebied (de regio), basisscholen in de regio, de
Nederlandse bevolking, Stichting Max, asielzoekerscentra
en relaties met diverse ziekenhuizen in Batam, Oekraïne,
Ghana en Kosovo. We zonden (gebruikte) instrumenten
naar Moldavië, Oekraïne, Ghana en naar Mercy Ships.
Verder zijn er materialen, zoals onze oude sterilisatieapparatuur, naar Moldavië gegaan via de stichting “Max
maakt het mogelijk”. En is ook kennis overgedragen voor
de bouw van een CSA en een OK voor Foresti in Moldavië.
1.900 scharen, 2.100 pincetten en 1.700 klemmen gingen
in een paar maanden tijd naar ziekenhuizen in Afrika en
Haïti. De Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) zamelt ons
disposable instrumentarium in en doneert deze. Het ziekenhuis kan deze instrumenten niet hergebruiken omdat
ze van een mindere kwaliteit staal zijn gemaakt. Hierdoor
kunnen wij met onze technieken dit instrumentarium
niet reinigen en steriliseren. Door het te doneren aan een
goed doel, wordt het milieu minder zwaar belast en zijn
de mensen in deze landen geholpen. Zij kunnen namelijk
met hun minder moderne technieken de materialen wel
reinigen.
Rondleidingen/evenementen
• Iedere twee weken heeft een rondleiding van groep 3 of
4 van een basisschool uit de regio plaatsgevonden. Doel
hiervan is niet alleen PR, maar uitdrukkelijk ook de
mogelijkheid om kinderen voor te bereiden op een eventuele opname in het ziekenhuis.
• Regionale gemeenten, organisaties en (voedings)bedrijven doen regelmatig een beroep op het ziekenhuis om
met relaties een bezoek aan het ziekenhuis te brengen.
• In het kader van het speerpunt voeding hebben we ons
als ziekenhuis gepresenteerd tijdens het festival
‘Food4You’ in Wageningen. In een grote tent centraal
op het festivalterrein werden demonstraties gegeven
en tests gedaan op het gebied van voeding, gastvrijheid
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ties (bloeddrukmeten, inspanningsoefeningen), maar
ook het proeven van hapjes van het maaltijdsysteem
At Your Request, trok veel belangstellenden.
• Jaarlijks wordt er in de regio een banenmarkt gehouden,
waaraan Ziekenhuis Gelderse Vallei als grote werkgever
deelneemt.
• Beste Idee voor ZGV: regionale campagne gevoerd voor
verbeterideeën in de zorg.
Stageplaatsen
We bieden stageplaatsen aan studenten van MBO, HBO en
universitaire opleidingen en verlenen sociale begeleiding
aan medewerkers die op een of andere manier in de problemen zijn gekomen door het aanbieden van bijvoorbeeld
maatschappelijke hulp.
Verbetering kwaliteit van zorg in ontwikkelingslanden
Enkele medisch specialisten zijn lid van de Stichting Vrienden van Bawku: een ziekenhuis in Ghana. Deze medisch
specialisten proberen de kwaliteit te verbeteren en ondersteuning te geven aan de routine zorg door te opereren,
polikliniekspreekuur te houden en les te geven gedurende
bezoeken van ongeveer 3 weken per jaar. Verder geeft de
stichting financiële ondersteuning voor de bouw van een
nieuwe operatie- en verloskamer en de verbetering van
het laboratorium en de apotheek.

8.2 Milieuaspecten
Energieverbruik
De warmte-koude-opslag en koeling zijn in 2012 opgeleverd en operationeel in bedrijf gesteld. Het uitbreiden
van de energievoorziening en noodstroom wordt meegenomen in de nieuwbouw, waarbij realisatie in 2013 is
voorzien.
Het energieverbruik is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de buitentemperatuur en derhalve moeilijk te
beïnvloeden. Daarnaast zijn uiteraard de bedrijfsactiviteiten van invloed op het verbruik. Door de toename van
de bedrijfsactiviteiten neemt over meer jaren beschouwd
het energieverbruik geleidelijk toe. Bij de aanschaf van
apparatuur en systemen wordt in toenemende mate het
energieverbruik meegewogen in de keuze en opgenomen
in de bepaling van de lifecycle kosten.
Het waterverbruik is over 2012 t.o.v. 2011 met 9.000 m3
toegenomen. Oorzaak is gelegen in het extra draaien
met de absorptiekoelmachine, omdat te weinig kou was
geladen in de winterperiode.

Resultaten energieverbruik 2012
Onderwerp

Actie/
omstandigheid

Resultaat
(t.o.v. 2011)

Gasverbruik

Extra draaien met
Warmte Kracht
Koppeling (WKK)
en absorptiekoelmachine i.v.m.
tekort aan koude.

Verbruik gelijk, maar
i.v.m. prijsstijgingen
kosten toegenomen
met € 65.000.

Elektriciteits- In verband met
verbruik
het extra inzet
van de WKK’s
een afname van
elektra inkoop
met 125.000 KWh.
Waterverbruik

I.v.m. prijsstijgingen
toename van € 22.000.

Verbruik toegenomen Door aanpassing prijs
met 9.000m3 i.v.m. afname € 16.000.
extra inzet absorptiekoelmachine i.v.m.
tekort aan koude.

CO2 emissie Gebruik Warmte
KoudeOpslag
installatie en
extra inzet WKK.

Verlaging met 100 ton.

Project CBRN
Het project CBRN is bijna volledig afgerond. Er zijn nog
kleine restpunten die in het eerste kwartaal van 2013
uitgevoerd zullen worden. Inmiddels zijn de nieuwe ZGVpassen, de bewakingscamera’s en is het toegangscontrolesysteem volledig in gebruik.

8.3 Sociale aspecten
Gerealiseerde prestaties op het gebied van personeel en
arbeid zijn opgenomen in hoofdstuk 7

8.4 Economische aspecten
Gerealiseerde prestaties op financieel gebied zijn
opgenomen in hoofdstuk 4.
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9. Toekomst
Politiek
Met ingang van 2012 werd  de DOT systematiek ingevoerd
en werden ruim 30.000 diagnosebehandelingcombinaties
vervangen door 4.400 nieuwe DBC-zorgproducten.  
Ter voorbereiding op de invoer van volledige prestatie
bekostiging en integrale tarieven in 2015.
Per 2015 verandert hierdoor ook de verhouding medisch
specialist ziekenhuis en zal moeten worden gekozen tussen differentiatie of integratie. De zorgverzekeraar zal
steeds meer selectief gaan inkopen.
Ondanks de marktwerking blijft de ziekenhuiszorg een
maatschappelijke functie waar de overheid blijft toezien
op de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Tevens blijft de overheid een belangrijke rol spelen bij het
vaststellen van de eisen aan de gezondheidszorg op het
gebied van transparantie van prestaties.
Om de kwaliteit van de zorg te verhogen en trend van
stijgende zorgkosten te doorbreken stuurt de minister aan
op specialisatie en concentratie van acute en complexe
zorg. Ten aanzien van chronische zorg verkiest de minister
zorg dichtbij de burger waarbij geldt: in de eerste lijn wat
kan en in de tweede lijn wat moet. Er is grote winst te behalen in de samenwerking tussen 1e en 2e lijn en tussen
verschillende (soorten) ziekenhuizen in zorgnetwerken.
Een andere heldere trend is het neerleggen van een eigen
verantwoordelijkheid bij de patiënt. Mensen zijn zelf ver-

januari 2012 Maandelijkse voorlichtingsavonden ‘Bevallen in ZGV’ gepland voor heel 2012
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antwoordelijk voor hun (on)gezond gedrag en patiënten
worden aangespoord tot het invullen van een actieve rol
in hun behandelproces. E-health is een van de oplossingen
voor de groeiende zorgvraag. Andere belangrijke politieke
thema’s zijn verbetering governance, patiëntenrechten en
onder voorwaarden toelaten van winstuitkering in de zorg.
Economie
De zorgvraag groeit en verandert. Deze toename is het gevolg
van een combinatie van zorginhoudelijke ontwikkelingen,
demografische factoren, en toenemende wensen van
patiënten. Als gevolg van volumegroei en prijsstijgingen
in de zorg stijgen de nominale zorguitgaven. Het Macro
Budgettair Kader stijgt niet evenredig met de zorgvraag
mee, zodat jaarlijks een gat ontstaat tussen de kosten
van zorgconsumptie en de beschikbare middelen. Door
de groei van de nominale zorguitgaven neemt de druk op
kostenefficiëntie toe, komt de solidariteit onder druk te
staan en zullen waarschijnlijk diensten uit het basispakket
van de zorgverzekering verschuiven naar een aanvullend
pakket, zal de consument een deel van de zorgkosten zelf
moeten betalen en/of meer eigen taken krijgen in het
zorgproces. Daarnaast wordt er vanuit de overheid een
doelmatigheidskorting neergelegd bij de ziekenhuizen.
Conjunctuurgolven raken het ziekenhuis in beperkte
mate. De huidige recessie maakt het voor de ziekenhuizen
lastiger kredieten te verkrijgen door aanscherping van
condities voor kredietverstrekking.
Sociaal-cultureel
De zorgconsument beïnvloedt de spelregels van het spel
in de zorg. De mondige patiënt laat zich minder leiden, is
veeleisender, vindt veel kennis op het internet en eist zeggenschap. Zij integreren hun chronische ziekte/aandoening
in hun dagelijks leven. De toenemende individualisering
vraagt om service en maatwerk, waaronder ook verruiming
van openings- en bedrijfstijden.
De zorgconsument wil vooral snel geholpen worden als hij
behoefte heeft aan electieve en acute zorg. Dit betekent
voldoende capaciteit en daarmee geen wachtlijsten. Met
name voor de patiënt met een chronische aandoening is
een goede bereikbaarheid qua afstand tot de zorgaanbieder
(reistijd) en ook de mogelijkheid om telefonisch contact op
te nemen belangrijk. Naast de primaire behoefte wenst de
zorgconsument een tweezijdige communicatie: hij heeft
behoefte aan informatie en hij wil gehoord worden. De
zorgconsument wil graag informatie over de behandelmogelijkheden, de beschikbaarheid van de zorg en hoe snel
men terecht kan.
Verder komen in een zorginstelling veel verschillende mensen: autochtoon, allochtoon, maar ook verschillende generaties. Met name de jongste generatie, ook wel de ‘Einsteingeneratie’ genoemd, zal een grotere rol spelen. Een aantal
kenmerken van deze generatie is: sociaal, maatschappelijk
betrokken, kiezen voor functionaliteit en kwaliteit, trouw,
zakelijk en mediasmart. Demografische ontwikkelingen zorgen voor een andere zorgvraag: aan ouderdom gerelateerde

aandoeningen, chronische aandoeningen, comorbiditeit
en meer multidisciplinaire behandeling. Gegevens van het
Centraal Bureau voor de Statistiek laten over de periode
2005 -2025 nog een groei zien van de totale bevolking
(landelijk met ruim 200.000 tot 16,6 miljoen). Het aantal
Nederlanders van 65 jaar of ouder neemt in de periode van
2008-2013 met bijna 400.000 toe. Het aantal schoolkinderen daalt, evenals het aantal dertigers. Het aandeel van de
potentiële beroepsbevolking daalt van 61 naar 60% en veroudert. Ongeveer 30% van de 50-plussers is alleenstaand,
en heeft dus mogelijk behoefte aan extra ondersteuning
tijdens het zorgproces. Patiënten gaan met hun zorgvragen
naar het buitenland (globalisering gezondheidszorg).
Ziekenhuis Gelderse Vallei legt de regie bij de patiënt en stimuleert zelfmanagement om zo de positie van de patiënt
te versterken. Van alleswetende arts naar coach en van
controle naar vertrouwen. Ondersteunt de patiënten die
zelfstandig niet in staat zijn deze eigen regie rol in te vullen.
Technologie, belangrijke investeringen en financieringen
Door de stijgende zorgvraag en de toegenomen druk op
kostenverlaging neemt ook de behoefte tot productiviteitsstijging toe. Innovatie in de zorgsector is dan ook
noodzakelijk. Ontwikkelingen rondom het EPD, medische
technologieën, internet, social media, telediagnostiek of
zelftests geven een verder impuls aan innovatie en/of
verbetering van zorgprocessen. Zorg wordt steeds meer
op afstand geleverd en er ontstaan virtuele netwerken.
Verder is de medische technologie een belangrijke determinant van de zorguitgaven.
Personeel
In de toekomst dreigt in Nederland een groeiende kloof te
ontstaan tussen vraag en aanbod voor arbeid in de zorg.
Enerzijds wordt de zorgvraag groter en meer pluriform,
anderzijds wordt het arbeidsaanbod schaarser en gevarieerder. Naast deze landelijke ontwikkelingen zijn er grote
regionale verschillen. In de regio Food Valley zijn nu en in
de nabije toekomst geen grote tekorten op de algemene
arbeidsmarkt te verwachten. Gelijktijdig kennen we geen
grote werkeloosheid in de regio.
Door de noodzaak tot langer doorwerken, het doorvoeren
van bezuinigingen, digitale mogelijkheden en de krimpende
arbeidsmarkt wordt het vinden van de juiste balans tussen werk en privé steeds lastiger. Het vergroten van de
balans tussen betrokkenheid en distantie, vitaliteit en
productiviteit is hierbij noodzakelijk.
Binnen de medische en verpleegkundige beroepsgroep
gaat taakdifferentiatie en – verschuiving verder. Physician Assistants en Nurse Practitioners (nieuwe functies
in de Wet BIG) zullen steeds meer zorgtaken overnemen.
Nieuwe functieprofielen voor verpleegkundigen zorgen
voor taakverschuivingen binnen de verpleegkundige beroepsgroep. De intramurale zorg wordt steeds complexer
en vraagt om verpleegkundige expertise op  HBO niveau
De inzet van e-health verlangt een andere werkwijze en
andere competenties van professionals.
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Bijlage 1  (deel 1)
Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2012

Naam

Functie

Leef- (relevante) (neven)functies

Specifieke deskundigheid Benoemd sinds Komt in aan-

tijd

merking voor
herbenoeming

Ir. Ing. Herman de

Voorzitter, tevens lid

Boon

remuneratiecommissie

66

Dir. HDB2002 b.v.

Netwerk zorg

- Vz. Ned. Verbond Groothandel.

Bedrijfskundig

- Vz. Vereniging Bloemen-exporteurs.

Financieel

- Lid AB Productschap Tuinbouw.

HRM

- Lid bestuur Innovatienetwerk..

Management profit

26-09-2003

nee

29-01-2003

nee

26-09-2003

nee

05-03-2008

nee

- Vz. RvC VandenBos.
- lid board of directors Container-centrale (DK).
- Lid ING MKB adviesraad
- Vz. RvC Best Fresh Group
- Vz. RvC PGGM
- Vz. RvC Trobas
- Lid RvT Charimgroep
dr. Dirk Jan Bakker

Vice-voorzitter,

72

- Medisch specialist (chirurg n.p.)

Universitair Onderwijs

Tevens voorzitter au-

- Senior adv. RvB AMC UvA

Netwerk zorg

ditcommissie kwaliteit

- Vz. Dierethische Cie AMC

Zorginnovatie

van zorg

- Gezondheidsrecht (Raad van Advies Tijdschrift

Medisch

Gezondh.recht Medische ethiek
- Bestuur Stichting VitaValley

HRM
Management zorg

- Voorzitter St. en Register Kwaliteitsbevordering
Zorgadministratieve beroepen.
- Voorzitter ethische commissie hospice Kuria.
- Raad van advies Reliëf (chr.zorginstellingen)
- Raad van Advies ProLife Zorgverzekeringen
(Achmea).
dr. ir. René J.A. van Lid, tevens voorzitter
der Bruggen

65

audit-commissie

- Vz. RvB Imtech N.V.

Bedrijfskundig

- RvC Grontmij N.V.

Financieel

- RvC Aalberts Industries N.V.

Juridisch

- Lid Exchange Council NYSE Euronext

Management profit

- Bestuurslid Nederlands-Duitse Handelskamer
Prof.dr. J.G.A.J.

Lid, tevens lid audit-

- Lid RvC Koninklijke Wessanen

Medisch

Hautvast

commissie kwaliteit

- Vz RvA Bureau risicobeoordeling VWA

Voeding

van zorg

- Vz RvA Zorgkantoor Arnhem (Menzis)

wetenschap

74

- Lid CvT RIVM
- Lid RvT Voedingscentrum Ned.
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Bijlage 1  (deel 2)
Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2012

Naam

Functie

Leef- (relevante) (neven)functies

Specifieke deskundigheid Benoemd sinds Komt in aan-

tijd

merking voor
herbenoeming

ir. Gerrit N. Kok

Lid,

- lid RvC Van de Haar bv Wekerom

Bedrijfskundig

tevens lid audit-com-

- Lid Delta stuurgroep Rijmond/Drechtsteden

Openbaar bestuur

missie

- Voorzitter Adviesraad kwaliteitsborging

Onderwijs

67

29-01-2004

nee

05-03-2008

nee

HoogWater-BeschermingsProgramma
- Voorzitter Advies Commissie Schade
Grondwater
mw. dr. E.M. Ott

Lid, tevens voorzitter
remuneratie-commissie

59

Programmadirecteur CMDz, Erasmus Universiteit

Management en beleid

- lid RvT van Thebe, zorgverleningsorganisatie

Management zorg

Midden en West-Brabant
- vicevoorzitter RvT  psychotherapeutisch centrum
De Viersprong
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Bijlage 2
Samenstelling Raad van Bestuur (per 31 december 2012)

Naam

Functie

Leef-

Nevenfuncties

tijd
drs. Dik van Starkenburg

Voorzitter

57

- Vz RvT St. Topaz

Werkzaam in de huidige

Werkzaam bij de

functie sinds

organisatie sinds

01-03-2008

01-03-2008

01-01-2002

01-08-1977

- Lid adviesraad Mens en Mij. ROC Mondriaan
- voorzitter RvC Medirisk
drs. Nicolet W. Zeller-van der Werf

lid

57

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

Aandachtsgebieden Raad van Bestuur
drs. D. van Starkenburg
Cluster 7
I&A
Facilitair bedrijf
Bureau RvB:
communicatie, juridische zaken, organisatie advies
FIC:
business control, internal control, financiën, rapportage & analyse, productie & advies.
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
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

Stichting

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Gelderse Vallei
Vivre

Stichting
Alliantie
Voeding
Gelderse Vallei

Stichting tot
Stichting

Hulp aan de

Vrienden

Stichting

Gelderse Vallei

Ziekenhuis
Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei
Ondersteunende Diensten
Holding B.V.

Clean Care
Support B.V.

MediRisk

Ziekenhuis

Ziekenhuis

Gelderse Vallei

Gelderse Vallei

Parkeren B.V.

Facilitaire Diensten
B.V.

Instellings-

Ziekenhuis

apotheek

Gelderse Vallei

Gelderse Vallei B.V.

Parkeren CV

De aard en het percentage van deelneming ZGV staat vermeld op pagina 91.
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10. Jaarrekening 2012

september 2012 Roze lintje voor uitstekende borstkankerzorg Ziekenhuis Gelderse Vallei
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10.1 Geconsolideerde jaarrekening
10.1.1
			

Geconsolideerde balans
per 31 december 2012
(na resultaatbestemming)

Activa

Activa

Ref.

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

134.244.567

Vaste activa
Materiële vaste activa

1

142.344.645

Financiële vaste activa

2

171.724

83.543

142.516.369

134.328.110

Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden

3

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s/DBCzorgproducten

2.854.832

0

15.897.505

Vorderingen

4

39.036.086

40.498.249

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

5

4.469.892

0

Vorderingen uit hoofde van transitieregeling

6

1.141.577

0

Liquide middelen

14.840.200

27.715.608

Totaal vlottende activa

62.768.888

86.966.194

205.285.257

221.294.305

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

Totaal activa

Passiva

3.281.133

Passiva

Eigen vermogen

Ref.

7

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

727.172

727.172

35.510.881

28.794.759

-291.718

1.069.943

35.946.335

30.591.874

137.885

176.182

36.084.220

30.768.056

Overige voorzieningen

8

13.563.589

4.992.675

Langlopende schulden

9

113.700.145

86.735.104

10

1.802.011

0

5

0

64.299.326

Overige kortlopende schulden

11

40.135.292

33.784.144

Schulden uit hoofde van honorariumplafond

12

0

0

205.285.257

220.579.305

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

Totaal passiva
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10.1.2
			

Geconsolideerde resultatenrekening
over 2012
Ref.

2012

2011

€

€

0

91.956.323

Bedrijfsopbrengsten
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg

16

Omzet DBC’s / DBC-zorgproducten B-Segment

17

61.392.996

58.631.572

Omzet DBC’s / DBC-zorgproducten A-segment

18

101.065.810

0

19

1.141.577

0

A- en B-segment

20

6.126.830

6.251.151

Subsidies

21

5.798.283

5.981.750

Overige bedrijfsopbrengsten

22

7.305.175

7.382.788

182.830.671

170.203.583

Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag
medisch specialistische zorg
Niet gebudgetteerde zorg (exclusief DBC’s/DBC-zorgproducten

Som der bedrijfsopbrengsten
Bedrijfslasten
Personeelskosten

23

102.310.363

100.973.737

Afschrijvingen op materiële vaste activa

24

14.177.898

13.989.951

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

25

820.659

0

Overige bedrijfskosten

26

56.468.068

50.171.358

173.776.988

165.135.046

Som der bedrijfslasten
Bedrijfsresultaat
Rentelasten

27

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

28

9.053.684

5.068.537

-4.158.017

-3.246.516

4.895.667

1.822.021

7.906

-1.812

4.903.573

1.820.209

38.297

4.558

4.941.870

1.824.767

2012

2011

€

€

6.610.070

2.066.917

-304.456

-174.998

-1.363.744

-67.153

4.941.870

1.824.767

Resultaatbestemming
Het resultaat is als volgt verdeeld:
Toevoeging/(onttrekking):
Reserve aanvaardbare kosten
Egalisatie afschrijvingen
Niet-collectief gefinancierd gebonden vermogen
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10.1.3

Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2012
2012
€

€

2011
€

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

9.053.684

5.068.537

Aanpassingen voor:
Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen
Mutatie voorzieningen
Mutatie aandeel derden

15.563.353

13.163.241

8.570.914

1.806.414

-38.297

-4.558
24.095.970

14.965.097

Veranderingen in vlottende middelen:
Voorraden

-426.301

23.505

17.699.516

-3.446.890

1.462.163

1.071.738

financieringstekort respectievelijk  overschot

-68.769.218

27.159.142

Vorderingen uit hoofde van transitieregeling

-1.141.577

0

Kortlopende schulden (exclusief bankkrediet)

5.636.149

-1.759.019

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s
Vorderingen
Vorderingen/schulden uit hoofde van

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde interest
Resultaat deelneming
Belastingen
Aandeel derden

-45.539.268

23.048.475

-12.389.614

43.082.109

-4.158.017

-3.246.516

0

0

7.906

-1.812

40.383

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

4.558
-4.109.728

-3.243.770

-16.499.342

39.838.340

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

-23.252.926

-20.916.363

-88.181

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-48.000
-23.341.107

-20.964.363

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Aflossing langlopende schulden

-6.370.856

Nieuw opgenomen leningen

33.335.897

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie geldmiddelen

-3.935.280
0
26.965.041

-3.935.280

-12.875.408

14.938.697

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
Stand per 1 januari

27.715.608

12.776.914

Mutatie boekjaar

-12.875.408

14.938.697

Stand per 31 december

14.840.200

27.715.608

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
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met
de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de
Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de
jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9
Boek 2 BW.
Toelichting onzekerheden als gevolg van sectorontwikkelingen 2012
Het jaar 2012 kenmerkt zich als een jaar met veel veranderingen die hebben geleid tot sectorbrede financiële risico’s
bij ziekenhuizen. De diverse systeemwijzigingen zijn tegelijk
ingevoerd en hebben betrekking op de introductie van nieuwe
DOT-zorgproducten, de uitbreiding van de financiering van
dure geneesmiddelen, de verdere invoering van prestatiebekostiging en het macrobeheersingsinstrument alsmede
invoering van het beheersmodel medisch specialisten.
Hierbij is sprake van nieuwe contractvormen met zorgverzekeraars op basis van schadelastjaar en samenloop met
zowel het transitiemodel als het beheersmodel medisch  
specialisten. Deze systeemwijzigingen hebben geleid tot
aanpassingen in processen, systemen en verantwoordingsinformatie, administratie en declaratievoorschriften. Als
gevolg van deze wijzigingen zijn ervaringscijfers (voor het
maken van schattingen) beperkt.
Het transitiemodel voor uitbreiding van de prestatiebekostiging bepaalt de omvang van de vordering op het CVZ of
de schuld aan het zorgverzekeringsfonds. Een overschrijding
van het macro-omzetplafond wordt naar verwachting
sectorbreed verrekend en overschrijdingen van het
macro-honorariumplafond worden afgedragen aan
het zorgverzekeringsfonds.
Het verrekenbedrag en de hiervoor genoemde eventuele
overschrijdingen worden in belangrijke mate beïnvloed
door voornoemde systeemwijzigingen en definitief vastgesteld in 2014 met finale evaluatie voor het beheersmodel
in 2016.
Gelet op deze ontwikkelingen hebben de diverse veldpartijen
(VWS, NZA, NFU, NVZ, ZN en Coziek) gezamenlijk een Handreiking omzetverantwoording 2012 opgesteld met nadere
richtlijnen voor het bepalen van de opbrengsten en verrekeningen. De NZa heeft deze Handreiking geformaliseerd als
nadere uitleg van haar (beleids)regels. De Handreiking
staat verschillende methoden en uitgangspunten voor het
bepalen van de opbrengsten en verrekeningen toe. Het
bestuur heeft binnen deze mogelijkheden de methoden en
uitgangspunten nader geïnterpreteerd. Voornoemde
ontwikkelingen leiden tot inherente onzekerheden rondom

de omzet (onder andere bepaling van de schadelast en
toerekening daarvan aan de boekjaren 2012 en 2013), de
waardering van onderhandenwerk, de honorariavergoedingen
voor vrijgevestigd medisch specialisten, verrekenbedragen
met zorgverzekeraars, het CVZ en het zorgverzekeringsfonds en daarmee ook het resultaat over 2012 en het eigen
vermogen ultimo 2012.
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
en deze toegelicht bij de individuele posten onderhanden
werk, het verrekenbedrag, de overlopende vordering op het
CVZ/schuld aan het zorgverzekeringsfonds, de omzet en
niet uit de balans blijkende verplichtingen.
Bij de uitwerking van deze ontwikkelingen zijn de volgende
punten van belang:
• Met 5 zorgverzekeraars zijn voor 2012 schadelastafspraken
op basis van aanneemsommen / budgetplafonds overeengekomen.
• De gerealiseerde en de nog te verwachten schadelast per
zorgverzekeraar in totaal  komt ten opzichte van de
schadelastafspraken € 13.976.416 hoger uit. Hierbij is de
overschrijding schadelast voor 88% toegerekend aan
2012 (€ 12.299.246) en voor 12% aan 2013.
• De verplichting uit verwachte overschrijdingen van
schadelastafspraken is voor zover deze toegerekend
kunnen worden aan het boekjaar opgenomen als verplichting/voorziening onderhandenwerk.
• Bij de bepaling van de verwachte over- respectievelijk
onderschrijdingen van schadelastafspraken is
opbrengstenmethodiek gehanteerd vanuit de Handreiking
Omzetverantwoording.
• De verwachte schadelast is hierbij (mede) bepaald op
basis van tool van Casemix waarbij voor de zorgtype 11
DBC’s de fractietabel van het ZGV is gehanteerd en voor
zorgtype 21 de fractietabel van Casemix. De instelling
heeft de betrouwbaarheid van deze prognosetool (verder)
vastgesteld middels de ontwikkeling van een prognosetool
in het Datawarehouse van het ziekenhuis en door het
vergelijken van de verschillende uitkomsten.
• De waarde van het onderhandenwerk is hierbij bepaald
op basis van 50% van de opbrengstwaarde.
• Er is geen sprake van verlieslatende contracten.
• De nuancering van de gefactureerde omzet, vanwege
controles door zorgverzekeraars na 2012 die er toe
kunnen leiden dat een deel van de gefactureerde omzet
afgewezen dan wel gecorrigeerd moet worden, is
verwerkt in de omzet.
• De hoogte van het schaduwbudget is gebaseerd op
definitief gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars.
• De problematiek rondom verwijzers, dure geneesmiddelen
en/of gewijzigde definitie van verpleegdagen heeft
bij de instelling wel geleid tot nuancering van de
gefactureerde omzet. De nuanceringen zijn verwerkt in de
omzet.
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• Voor zover de hoogte van de omzet prestatiebekostiging
uitkomt beneden het schaduwbudget is sprake van
een transitiebedrag. Voor 2012 is 95% van dit bedrag
opgenomen als te vorderen verrekenbedrag.  
De uiteindelijke uitkomsten zullen blijken uit de eindafrekeningen met zorgverzekeraars, het definitieve
verrekenbedrag en een eventuele definitieve overschrijding
van het macro-omzetplafond en macro-honorariumplafond
en kunnen materieel afwijken van de in deze jaarrekening
opgenomen bedragen gebaseerd op de beste schatting.
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 de instelling.
Continuïteitsveronderstelling
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
Vergelijking met voorgaand jaar
De grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn
gewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar. Voor een
verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf inzake
onderhandenwerk en omzet DBC’s/DBC Zorgproducten. Als
gevolg van de gewijzigde financieringssystematiek zijn de
vergelijkende cijfers afwijkend.
Consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei.De
financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en de
andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en
vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge
verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het
vermogen en in het resultaat van groepsmaatschappijen
zijn afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot
uitdrukking gebracht.
De navolgende organisaties maken deel uit van de
verslaggevende eenheid:
Stichting Ondersteunende Diensten Gelderse Vallei te Ede:
• Ziekenhuis Gelderse Vallei Ondersteunende Diensten
Holding B.V. te Ede;
• Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren C.V. te Ede;
• Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren B.V. te Ede;
• Ziekenhuis Gelderse Vallei Facilitaire Diensten B.V. te Ede.
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede:
• Clean Care Support B.V. te Ede.
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei Vivre te Ede.

Verbonden rechtspersonen
Alle groepsmaatschappijen, zoals opgenomen in de paragraaf consolidatie, evenals de deelnemingen toegelicht
onder de toelichting op de financiële vaste activa worden aangemerkt als verbonden partij. Transacties tussen
groepsmaatschappijen worden in de consolidatie geëlimineerd. Er hebben zich geen transacties met verbonden
partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag
Toelichting op het kasstroomoverzicht.
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte
methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht
bestaan uit de liquide middelen en het bankkrediet opgenomen onder de kortlopende schulden. Ontvangen en
betaalde rente en winstbelastingen zijn opgenomen onder
de kasstroom uit operationele activiteiten.

10.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva
Activa en passiva
Gebruik van schattingen
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten
kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en
onderliggende veronderstellingen worden voortdurend
beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en
in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen
heeft.
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen
verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.De afschrijvingstermijnen van materiële
vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur
van het vast actief.
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
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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.
In 2012 was er een indicatie aanwezig dat het actief van
Ziekenhuis Gelderse Vallei Parkeren C.V. aan bijzondere
waardevermindering onderhevig was. De realiseerbare
waarde was € 820.659 lager dan de boekwaarde. Dit is
direct als last verwerkt in de resultatenrekening.
Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verantwoorde bijzondere waardevermindering niet meer bestaat
of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde
van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de
boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere
waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord.
Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
De voorziening voor incourantheid bedraagt 5 %.
Financiële instrumenten
Afgeleide financiële instrumenten
Afgeleide instrumenten worden gewaardeerd op kostprijs
of lagere marktwaarde, tenzij hedge accounting onder het
kostprijs hedge model wordt toegepast.
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei past kostprijs hedge
accounting toe, hierbij vindt eerst waardering plaats tegen
reële waarde. Zolang het afgeleide instrument betrekking heeft op afdekking van het specifieke risico van een
toekomstige transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, vindt geen herwaardering van dit instrument
plaats. Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot
verantwoording in de winst- en verliesrekening, wordt de
met het afgeleide instrument samenhangende winst of het
met het afgeleide instrument samenhangende verlies in de

resultatenrekening verwerkt. Indien de afgedekte positie
van een verwachte toekomstige transactie leidt tot de
opname in de balans van een niet-financieel actief of een
niet-financiële verplichting past de instelling de kostprijs
van dit actief aan met de afdekkingsresultaten die nog niet
in de resultatenrekening zijn verwerkt. Een verlies voor het
percentage groter dan de omvang van het afgeleide instrument ten opzichte van de afgedekte positie wordt op basis
van kostprijs of lagere marktwaarde direct in de resultatenrekening verwerkt.
Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht,
worden de afdekkingsrelaties beëindigd. De cumulatieve
winst die of het cumulatieve verlies dat tot dat moment
nog niet in de resultatenrekening was verwerkt, wordt als
overlopende post in de balans opgenomen totdat de afgedekte transacties plaatsvinden. Indien de transacties naar
verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de
winst-en-verliesrekening.
De instelling documenteert de hedgerelaties in specifieke/
generieke hedgedocumentatie en toetst periodiek de
effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat
geen sprake is van overhedges. Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de voorwaarden voor ‘hedge
accounting’, aflopen of worden verkocht of wanneer de
instelling niet langer kiest voor hedge accounting wordt
hedge accounting beëindigd. De tot dat moment in het
vermogen verantwoorde resultaten blijven in het eigen
vermogen uitgesteld tot het moment dat de toekomstige
transactie plaatsvindt. Indien de transactie naar verwachting niet meer plaatsvindt, worden de in het eigen vermogen uitgestelde cumulatieve hedgeresultaten naar de
resultatenrekening gebracht. Periodiek wordt de effectiviteit van de hedgerelaties getoetst door vergelijking van de
cumulatieve reëlewaardewijziging van de afgedekte positie
met de cumulatieve waardewijzigingen van de afgeleide
instrumenten. De laagste van de cumulatieve waardewijziging van de afgedekte positie en de cumulatieve waardewijziging van de afgeleide instrumenten wordt in de
herwaarderingsreserve uitgesteld.
Onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s / DBC-zorgproducten
De onderhanden projecten uit hoofde van DBC-zorgproducten worden gewaardeerd tegen 50% van de verwachte opbrengstwaarde. Deze verwachte opbrengstwaarde wordt
bepaald door gebruik te maken van fractietabellen. Op
basis van de combinatie specialisme, zorgtype en diagnose
kan met gebruik van historische gegevens een voorspelling
gedaan worden van de uiteindelijke DBC-zorgproducten.
Hierbij is een correctie toegepast voor automatisch geopende lege vervolgtrajecten.
De vrijgevestigde medisch specialisten factureren het honorarium via het ziekenhuis aan de zorgverzekeraars. Het
onderhanden werk inzake honoraria vrijgevestigd medisch
specialisten wordt niet in de jaarrekening van het ziekenhuis opgenomen.
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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. Op de onderhanden
projecten worden de voorschotten die ontvangen zijn van
verzekeraars in mindering gebracht. Indien noodzakelijk
wordt een voorziening voor overschrijding van schadelastafspraken in mindering gebracht op het onderhandenwerk.
Er is geen voorziening opgenomen voor verlieslatende
contracten.
Vorderingen
Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde
kostprijs (nominale waarde). Een statisch bepaalde nominale voorziening wordt getroffen op de vorderingen m.u.v de
vorderingen op zorgverzekeraars, op grond van verwachte
oninbaarheid.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct
opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn
opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Herwaarderingsreserve
Waardevermeerderingen van activa die worden gewaardeerd tegen actuele waarde worden opgenomen in de herwaarderingsreserve indien voor deze activa geen frequente
marktnoteringen bestaan. Worden waardeveranderingen
van deze activa niet onmiddellijk in het resultaat verwerkt,
dan worden waardeveranderingen direct in het eigen vermogen (herwaarderingsreserve) verwerkt. De herwaarderingsreserve wordt gevormd per individueel actief en is niet
hoger dan het verschil tussen de boekwaarde op basis van
historische kostprijs en de boekwaarde op basis van actuele
waarde. Als een actief wordt vervreemd, valt een eventueel
aanwezige herwaarderingsreserve met betrekking tot dat
actief vrij ten gunste van de overige reserves.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare
of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan
waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare
wijze is te schatten.De voorzieningen worden gewaardeerd
tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk
zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen.
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders
vermeld.
Voorziening persoonlijk budget levensfase
De voorziening persoonlijk budget levensfase (PBL) betreft
een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het

kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw
van rechten. De voorziening betreft de contante waarde
van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De
berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans,
leeftijd en resterende dienstjaren tot het bereiken van de
55-jarige leeftijd. Daarnaast zijn de reguliere rechten in het
kader van PLB hierin opgenomen.
Voorziening jubileumverplichtingen
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor
toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft
de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane
toezeggingen, blijfkans en leeftijd.
Voorziening materiële controles
De voorziening is opgenomen voor materiële controle’s van
zorgverzekeraars. De voorziening bestaat uit twee onderdelen, de jaren voor 2012 en 2012. De voorziening voor
de jaren tot 2012 is gebaseerd op drie reeds ingediende
controle’s van de verzekeraars. De controle is doorgerekend
op basis van marktaandelen 2012. Het gaat om de controle’s op klinische eendags DBC’s, ordertarieven en OVP’s
gefactureerd in combinatie met een DBC. De verhoging
van de voorziening bleek met name noodzakelijk door een
nadere toelichting van de NZa op onduidelijke declaratieregels rondom de klinische eendags DBC. Hieruit bleek dat
bepaalde handelingen bij een observatie expliciet in het
medisch dossier hadden moeten worden vastgelegd. De
zorg aan de betreffende patiënten is wel verleend en de
daarbij horende handelingen (zoals temperatuur en hartslagmetingen) zijn ook uitgevoerd maar kunnen achteraf
niet expliciet worden aangetoond, waardoor de declaratie
door de zorgverzekeraars moet worden afgekeurd. Omdat
de controles zich ook uitstrekken over een periode die zich
uitstrekt tot enkele jaren voor de nadere toelichting door
de NZa (die de regels tijdens de wedstrijd leek aan te passen) gaat het om een substantieel bedrag. De dotatie aan
deze voorziening komt volgens de regelgeving voor slecht
een beperkt gedeelte (±10%) ten laste van het ziekenhuis.
De voorziening materiële controles over 2012 is berekend
op basis van een nuancering van de gefactureerde omzet,
waarbij vanwege de controles van zorgverzekeraar na 2012
een deel van de gefactureerde omzet afgewezen danwel
gecorrigeerd moet worden.
Schulden
Schulden worden opgenomen voor 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
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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.
Omzet DBC’s/DBC-zorgproducten
De omzet DBC’s en DBC-zorgproducten betreft de daadwerkelijke gefactureerde DBC’s en DBC-zorgproducten en de
mutatie in de onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s
en DBC-zorgproducten. In de omzet zijn eveneens de overige producten opgenomen. Stichting Ziekenhuis Gelderse
Vallei heeft bij de omzetbepaling de Handreiking Omzetverantwoording 2012 gevolgd. In de omzet zijn de honoraria
van de vrijgevestigd medisch specialisten niet begrepen.
Pensioenen
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft voor haar werknemers een toegezegde-pensioenregeling. Hiervoor in
aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat is gebaseerd
op het gemiddeld verdiende loon berekend 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 januari 2013 is de
dekkingsgraad van het pensioenfonds 101%. In 2014 dient
het pensioenfonds een dekkingsgraad van tenminste 105%
te hebben. Het pensioenfonds heeft een herstelplan ingediend en verwacht vooralsnog hieraan te kunnen voldoen
en voorziet geen noodzaak voor de aangesloten instellingen
om extra stortingen te verrichten of om bijzondere permieverhogingen door te voeren. Ziekenhuis Gelderse Vallei
heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende
bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds
anders dan van het effect van hogere toekomstige premies.
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de
jaarrekening verantwoord.
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10.1.5 Toelichting op de geconsolideerde balans
per 31 december 2012
1. Materiële vaste activa

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

Terreinen en gronden

12.070.484

11.847.063

Bedrijfsgebouwen

41.023.230

42.110.264

108.309

135.388
20.786.016

Verbouwingen
Installaties en vaste inrichting

18.394.975

Inventarissen

24.756.802

19.701.895

Instandhoudingsinvesteringen

17.881.454

14.356.189

4.144.398

5.958.512

Automatiseringsapparatuur
Auto’s
Overige materiële vaste activa

57.089

46.278

13.987.902

7.555.701

Projecten in uitvoering

9.920.003

11.747.262

Materiële vaste activa

142.344.645

134.244.567

2012

2011

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar
is als volgt weer te geven:
Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen
Af: afschrijvingen
Af: bijzondere waardeverminderingen
Boekwaarde per 31 december

€

€

134.244.567

126.491.445

23.252.923

20.916.363

410.508
-14.742.694

-13.163.241

-820.659

0

142.344.645

134.244.567

De cumulatieve afschrijvingen bedragen ultimo 2012 € 85.857.509
Toelichting:
De herwaardering betreft de herwaardering van de grond na taxatie door DTZ Zadelhoff ultimo 2012. Voor een nadere specificatie van het verloop van de WTZi-vergunningplichtige vaste activa, de WTZi-meldingsplichtige vaste activa en de WMG-gefinancierde  vaste activa per activagroep wordt verwezen naar het mutatieoverzicht
onder 10.1.6. Voor de toelichting op de bijzondere  waardevermindering wordt verwezen naar punt 25 in de toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening.

2. Financiële vaste activa

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

Deelnemingen

171.724

83.543

Totaal financiële vaste activa

171.724

83.543

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

165.724

83.543

2.1 Deelnemingen

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

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

6.000

0

171.724

83.543

€

Boekwaarde per 1 januari 2012

83.543

Bij: kapitaalstorting Medirisk B.A.

82.181

Bij: kapitaalstorting Instellingsapotheek Gelderse Vallei B.V.
Boekwaarde per 31 december 2012

6.000
171.724
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3. Voorraden

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

Voorraad Apotheek

1.141.420

718.979

Voorraad OK

1.127.593

997.826

196.900

265.348

Voorraad laboratorium
Voorraad techniek

392.439

347.521

Voorraad centraal magazijn

594.293

674.696

3.452.645

3.004.370

Voorziening incourantheid 5%

4. Vorderingen en
overlopende activa
Debiteuren
Belastingen en premies soc. verz
Overige vorderingen
Nog te factureren omzet DBC’s/DBC-zorgproducten
Af: ontvangen voorschotten

4.1 Debiteuren

Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

-171.512

149.538

3.281.133

2.854.832

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

35.854.940

33.248.645

33.533

423.675

7.046.096

6.868.505

20.986.561

0

-24.885.044

-42.576

39.036.086

40.498.249

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

36.465.840

33.905.479

-610.900

-656.835

35.854.940

33.248.645

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt: 		

2012
€

Stand per 1 januari 2012

-656.835

Ten laste van de voorziening gebracht in 2012

87.958

Onttrekking ten laste van het resultaat 2012

-42.023

Stand per 31 december 2012

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

4.3 Overige vorderingen

-610.900

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

33.533

423.675

31-dec-201

31-dec-2011

€

€

Verstrekte financiering OHW aan medisch specialisten

5.009.457

5.009.457

Overige vorderingen

2.036.639

1.859.048

7.046.096

6.868.505
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4.4 Nog te factureren
omzet DBC’s/DBCzorgproducten
Nog te factureren omzet DBC’s/DBC-zorgproducten

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

20.986.561

0

20.986.561

0

Toelichting:
De post nog te factureren omzet DBC’s/DBC zorgproducten is ten opzichte van 2011 met € 20.986.561 toegenomen door het niet
geheel kunnen factureren van DBC’s en DBC-zorgproducten. Dit is veroorzaakt door problemen met het factureringssysteem en de
invoering van DOT.

5. Vordering uit hoofde
van financieringsoverschot

Totaal

2012

2011

2010

2009

€

€

€

€

€

64.299.326

0

27.199.463

12.203.112

24.896.751

0

0

0

0

0

4.469.892

4.469.892

0

0

0

-64.299.326

0

-27.199.463

-12.203.112

-24.896.751

4.469.892

4.469.892

0

0

0

a

c

c

c

Stand per 1 januari 2012
Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Stand per 31 december 2012
Stadium van vaststelling (per erkenning)
a = interne berekening
b = overeenstemming met verzekeraars
c = definitieve vaststelling NZa

Toelichting:
Door de invoering van prestatiebekosting is er geen financieringsverschil in het boekjaar 2012. De correcties over voorgaande jaren
betreffen de vorming van een voorziening voor materiële controles voor het A-oud segment met betrekking tot oudere jaren.

6. Vorderingen uit hoofde
van transitieregeling
Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars)

2012

2011

€

€

102.267.470

0

Af: A omzet (inclusief overloop)

40.280.271

0

Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2012) honorariumomzet

60.785.540

0

1.201.659

0

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

1.141.577

0

0

0

1.141.577

0

      loondienst met vergoeding in schaduwbudget in B nieuw
Transitiebedrag

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van transitieregeling
- schulden uit hoofde van transitieregeling
Het transitiebedrag wordt verwerkt in:
2012

95%

€ 1.141.577

2013

70%

€

841.161

Toelichting:
De NZa vereist in de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch specialistische zorg (NR/CU-208) dat een instelling voor
medisch specialistische zorg de gerealiseerde omzet uit prestatiebekostiging en de omzet die zou zijn behaald onder de oude
bekostigingssystematiek jaarlijks vaststelt. Het verschil tussen beide bedragen wordt aangeduid met de term transitiebedrag. De
zorginstelling neemt een vordering respectievelijk een schuld uit hoofde van de Regeling Transitie bekostigingsstructuur medisch
specialistische zorg op als afzonderlijke post in de balans.
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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 € - 1.645.588 , 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:
2012

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

€
Verschil per 1 januari 2012

-323.788

Mutatie:
- Eigen vermogen Stichting Ondersteunende Diensten, Ede

-1.284.281

- Eigen vermogen Stichting Gelderse Vallei Vivre, Ede

-37.519

Verschil per 31 december 2012

-1.645.588

De mutatie tussen het groepsvermogen en het enkelvoudig vermogen aan het begin en aan het eind van het boekjaar ad (€ 1.321.803) is als volgt te specificeren:
2012
€
Groepsvermogen per 1 januari

30.591.874

Groepsvermogen per 31 december

35.946.335

Enkelvoudig vermogen per 1 januari

30.915.659

Enkelvoudig vermogen per 31 december

37.591.923

€

-5.354.460

-6.676.263
Mutatie boekjaar

1.321.803

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

4.903.573

Resultaat volgens enkelvoudige jaarrekening

6.265.756
-1.362.183

Resultaat aandeel derden

-40.380
-1.321.803

Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd gebonden vermogen

7.1 Kapitaal

Kapitaal

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

727.172

727.172

35.510.881

28.794.759

-291.718

1.069.943

35.946.335

30.591.874

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-jan-12

bestemming

mutaties

31-dec-2012

€

€

€

€

727.172

0

0

727.172

727.172

0

0

727.172
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7.2 Collectief gefinancierd
gebonden vermogen 		

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-jan-12

bestemming

mutaties

31-dec-2012

€

€

€

€

21.097.314

6.610.070

0

27.707.384

3.580.739

-304.456

0

3.276.283

Reserve aanvaardbare kosten:
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserves:
Egalisatie afschrijvingen
Bestemmingsfondsen:
Herwaarderingsreserve
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

7.3 Niet collectief
gefinancierd vrij
vermogen 		

4.116.705

0

410.508

4.527.213

28.794.759

6.305.614

410.508

35.510.881

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-jan-12

bestemming

mutaties

31-dec-2012

€

€

€

€

Algemene reserves:
Algemene reserve

1.069.943

-1.361.661

0

-291.718

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

1.069.943

-1.361.661

0

-291.718

Saldo per

Dotatie

Onttrekking

8. Voorzieningen

1-jan-12

Saldo per
31-dec-2012

€

€

€

€

2.812.008

2.883.173

1.286.637

4.408.544

983.000

293.888

144.888

1.132.000

63.335

140.221

53.556

150.000

Overige voorzieningen

419.333

125.000

419.333

125.000

Voorziening materiële controle’s

715.000

7.525.084

492.039

7.748.045

4.992.675

10.967.366

2.396.453

13.563.589

Voorziening PLB
Voorziening Jubilea
Personeelsvoorzieningen

Totaal voorzieningen

Van de getroffen voorzieningen ultimo boekjaar kan worden gemeld dat € 275.000 (2011: € 482.668) als kortlopende verplichting is
aan te merken.

9. Langlopende schulden

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

Schulden aan kredietinstellingen

113.700.145

86.735.104

Totaal langlopende schulden

113.700.145

86.735.104

Schulden aan kredietinstellingen

Saldo per

Aflossings-

Resterende

Resterende

31-dec-2012

verplichting

looptijd >1 jaar

looptijd >5 jaar

€

€

€

€

113.700.145

6.370.856

107.329.289

81.845.865

Voor nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar overzicht 10.1.7 in de jaarrekening. Voor een toelichting
op de verstrekte zekerheden wordt verwezen naar punt 13.
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10. Onderhanden projecten 			
uit hoofde van DBC’s/DBC-			
zorgproducten

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

Onderhanden projecten DBC’s A-segment

-10.980.989

-11.998.043

Onderhanden projecten DBC’s B-segment

-10.081.381

-6.832.603

Onderhanden projecten medisch specialisten in loondienst

-1.528.236

-348.946

Af: Ontvangen voorschotten zorgverzekeraars

12.097.853

3.282.087

Af: Voorziening onderhanden projecten A-segment

10.261.831

0

Af: Voorziening onderhanden projecten B-segment

2.032.933

0

Totaal onderhanden projecten

1.802.011

-15.897.505

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 die ook gehanteerd wordt in het B-oud segment en is in het
verleden periodiek getoetst.
De voorziening onderhanden projecten betreft overschrijding van de schadelast jaarafspraak die toe te rekenen is aan het boekjaar
2012. Daarnaast is hierbij de handreiking omzetverantwoording gevolgd.
Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft per zorgverzekeraar vanuit de offertemodellen een inschatting gedaan van de kostprijzen in relatie tot de afgesproken omzetplafonds. Hieruit blijkt dat er sprake is van positieve rendementen op contractniveau. Er is
derhalve geen voorziening voor verlieslatende contracten gevormd.

11. Overige kortlopende
schulden

31-dec-2012

31-dec-2011

€
Aflossingsverplichting langlopende schulden
Crediteuren

€

6.370.856

3.990.289

11.737.385

9.771.912

Belastingen en premies sociale verzekeringen

6.633.936

6.044.288

Overlopende schulden en overlopende passiva

15.387.116

13.977.655

Rekening-courant Instellingsapotheek G.V. B.V.

6.000

0

40.135.293

33.784.144

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

6.370.856

3.990.289

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

5.149.797

4.491.273

Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

11.1 Schulden aan
kredietinstellingen
Schulden aan kredietinstellingen

11.2 Belastingen premies
en sociale verzekeringen
Loonheffing
Omzetbelasting

52.654

0

Pensioenpremie

1.431.485

1.541.051

Vennootschapsbelasting

0

11.964

6.633.936

6.044.288
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11.3 Overige schulden
en overlopende passiva

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

Vakantiegeld en dagen

4.297.120

4.646.232

Diverse personeelskosten

1.055.304

763.894

Rente

448.721

133.654

Overige schulden en overlopende activa

7.083.126

6.851.896

Rekening courant med specialisten

2.481.220

1.554.692

Honorarium specialisten Vivre

12. Schulden uit hoofde
van honorariumplafond

21.624

27.287

15.387.116

13.977.655

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

Lokaal omzetplafond

31.284.664

0

Gedeclareerd

-30.213.083

0

-1.071.581

0

0

0

Mutatie onderhanden werk

Toelichting:
Als de honorariumomzet van de vrijgevestigd specialisten in een ziekenhuis boven het door de Nza vastgestelde honorariumplafond uitkomt, draagt de zorginstelling het meerdere af aan het zorgverzekeringsfonds. Dit zogenaamde honorariumplafond
is gebaseerd op de beleidsregel Beheersmodel vrijgevestigd medisch specialisten. Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei hanteert
de VIA-variant zoals bedoeld in beleidsregel BR/CU 2041. Op de honorariumomzet zijn nuanceringen gedaan als gevolg van de
overschrijding van de schadejaarafspraken tot aan de hoogte van de honorariumbeschikking om dubbele afdrachten aan zowel de
zorgverzekeraars als het Zorgverzekeringsfonds te voorkomen.

13. Financiële instrumenten
In 2012 zijn onderstaande financiële producten afgesloten:
Bank

Financieel product

Ingangsdatum

Hoofdsom

Looptijd

Rentepercentage

Reële waarde

in jaren

totaal

per 31-12-2012

ABN AMRO

Swap

1-4-2012  

€ 11.000.000  

9,75

3,550%  

€ - 504.340

ABN AMRO

Swap

29-12-2012  

€ 27.247.000  

15

3,200%  

€ - 962.962

Rabobank

Swap

31-12-2012  

€   5.000.000  

10

2,985%  

€ - 132.358

Rabobank

Swap

31-12-2012  

€ 10.000.000  

20

3,541%  

€ - 377.112

Rabobank

Forward starting swap

31-12-2013  

€    6.000.000

10

3,538%

€ - 164.064

Rabobank

Forward starting swap

31-12-2013  

€ 10.000.000  

20

3,991%  

€ - 361.701

Voor deze financiële producten is geen premie betaald. De producten zijn uitsluitend aangeschaft om een variabele rente om te
zetten naar een vaste rente, waardoor het marktrenterisico wordt afgedekt. De producten sluiten perfect aan op de onderliggende
roll-over leningen en creëren daarmee een perfecte hedge. De opslag voor liquiditeit wordt vastgesteld op de ingangsdatum van
de lening. In de getoonde rentepercentages, indien nog niet definitief, is de opslag opgenomen zoals die gold op het moment van
afsluiten van het financiële product.
De financiële producten sluiten aan bij de eisen die het Waarborgfonds voor de Zorgsector stelt aan het gebruik van financiële  
producten. De producten zijn niet eenzijdig door de banken op te zeggen. Tevens zijn er geen bijstortverplichtingen voor Ziekenhuis  
Gelderse Vallei indien de marktwaarde van de financiële producten zich negatief ontwikkeld.
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14. 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 € 20 miljoen;
- Een viertal langlopende leningen met een totale faciliteit van € 92,2 miljoen.
Het exploitatiekrediet is per balansdatum ingeperkt met een huurgarantie van € 40.000 aan Huizerhof Passage B.V.
(spreekuurcentrum Veenendaal)
Rabobank Vallei en Rijn U.A. heeft ultimo 2012 het navolgende kredietarrangement ter beschikking gesteld:
- Een rekeningcourantkrediet ten behoeve van de exploitatie van € 20 miljoen;
- Een rekeningcourantkrediet ten behoeve van investeringen van € 16 miljoen;
- Een tweetal roll-over leningen van totaal € 15 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 inventaris
- Een bankhypotheek ad € 175 miljoen
- Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei voldoet aan de vereiste bankratio’s die zijn opgesteld door de kredietgevers

15. Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen
15.1 Verloopoverzicht 		
investeringsruimte 		
trekkingsrechten

2012

2011

€

€

31.536.760

27.932.080

523.510

519.537

Bij: investeringsruimte verslagjaar

7.630.861

7.506.064

Af: investeringen verslagjaar

4.553.898

4.420.921

35.137.233

31.536.760

Nog niet bestede investeringsruimte per 1 januari
Bij: indexering niet-bestede investeringsruimte

Beschikbare investeringsruimte 31 december

15.2 Verplichtingen uit hoofde van het macrobeheersinstrument
Het macrobeheersinstrument wordt door de minister van VWS ingezet om overschrijdingen van het macrokader zorg terug te
vorderen bij instellingen voor medisch specialistische zorg. Het macrobeheersinstrument is uitgewerkt in de Aanwijzing macrobeheersmodel instellingen voor medisch specialistische zorg. Jaarlijks wordt door de Nederlandse Zorgautoriteit ambtshalve een mbiomzetplafond vastgesteld. Tevens wordt door de NZa jaarlijks een omzetplafond per instelling vastgesteld, welke afhankelijk is van
de realisatie van het mbi-omzetplafond van alle instellingen gezamenlijk. Deze vaststelling vindt plaats nadat door de Minister van
VWS de overschrijding van het mbi-omzetplafond uiterlijk vóór 1 december van het opvolgend jaar is gecommuniceerd. Voor 2012 is
het mbi-omzetplafond door de NZa vastgesteld op EUR 16.634 miljoen (prijsniveau 2011). Bij het opstellen van de jaarrekening 2012
bestaat nog geen inzicht in realisatie van het mbi-omzetplafond over 2012. Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei is niet in staat een
betrouwbare inschatting te maken van de uit het macrobeheersinstrument voortkomende verplichting en deze te kwantificeren. Als
gevolg daarvan is deze verplichting niet tot uitdrukking gebracht in de balans van de stichting per 31 december 2012.
15.3 Mogelijke toets door commissie Zorgverzekeraars Nederland
Het verantwoordingskader voor de verantwoording van de omzet zoals opgenomen in de jaarrekening wordt in belangrijke mate  
gevormd door de NZA circulaires en beleidsregels, waaronder de NZa circulaire ‘Omzetverantwoording medisch specialistische
zorg  2012, (CI/13/9c) waarin de Handreiking omzetverantwoording 2012 is bekrachtigd. Recent is bekend geworden dat Zorgverzekeraars Nederland een commissie heeft ingesteld die de ingediende transitiebedragen gaat toetsen. Vanwege deze commissie
zijn de  betrokken verzekeraars vaak niet bereid standpunten in te nemen ten aanzien van resterende vraagstukken. Door verzekeraars wordt aangegeven dat verantwoordingen in dergelijke situaties eenzijdig moeten worden ingediend en dat vervolgens
na ontvangst van alle verantwoordingen de balans zal worden opgemaakt door een in te stellen controlecommissie. Als gevolg
hiervan bestaat onduidelijkheid over de mogelijke gevolgen voor de verantwoorde omzet naar aanleiding van de uitkomsten van de
werkzaamheden van de commissie. Aangezien bij het vaststellen van de jaarrekening 2012 de commissie nog niet met zijn werkzaamheden is gestart, zijn de gevolgen voor de jaarrekening 2012 nog niet in te schatten. Derhalve worden eventuele te verwerken
mutaties beschouwd als een aan het boekjaar 2013 toe te wijzen gebeurtenis en zijn deze niet in de jaarrekening 2012 verwerkt.
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15.4 Niet in de balans opgenomen verplichten
Ter zake van de huurovereenkomsten is de stichting een drietal langlopende contracten aangegaan. Het betreft:
- Galvanistraat
- jaarhuur € 348.668
- looptijd contract tot 2013
- Spreekuurcentrum Veenendaal
- jaarhuur € 237.495
- looptijd contract tot 2022
- Pascalstraat
- jaarhuur € 72.166
- looptijd contract tot 2019
15.5 Erfpacht
Ter zake erfpacht aan de Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten, te Barneveld, dient jaarlijks € 8.880 (prijspeil 2012) te
worden afgedragen. De erfpacht wordt jaarlijks geïndexeerd volgens het consumentenprijsindexcijfer. Op de in erfpacht
uitgegeven grond heeft de Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei een poliklinisch spreekuurcentrum gevestigd.
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10.1.6

Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa

10.1.6.1 WTZivergunningplichtige
vaste activa

NZa-IVA

Grond

Terrein-

Gebouwen

voorzieningen

Vaste

Ver-

inrichting

bouwingen

Installaties

Totaal
vergunning

€

€

€

€

€

€

€

€

100.178

6.094.997

3.741.734

54.351.699

6.699.711

541.569

41.121.134

112.651.022

2.106.374

12.241.435

3.771.986

406.181

23.262.842

41.888.996

1.635.360

42.110.264

2.927.725

135.388

17.858.292

74.878.731

Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
  Boekwaarde per 1 januari 2012

4.116.705
100.178
0

10.211.702

4.116.705

Mutaties in het boekjaar
- investeringen

0

- herwaarderingen

410.508

- afschrijvingen

410.508
187.087

1.087.034

334.986

27.079

2.056.053

- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

3.692.239
0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde

100.178

100.178

100.178

100.178

  .cumulatieve herwaarderingen
  .cumulatieve afschrijvingen

0

- desinvesteringen
  aanschafwaarde

0

  cumulatieve herwaarderingen

0

  cumulatieve afschrijvingen

0

  per saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

410.508

-187.087

-1.087.034

-334.986

-27.079

-2.056.053

-3.281.731

- aanschafwaarde

0

6.094.997

3.741.734

54.351.699

6.699.711

541.569

41.121.134

112.550.844

- cumulatieve herwaarderingen

0

4.527.213

0

0

0

0

0

4.527.213

- cumulatieve afschrijvingen

0

0

2.293.461

13.328.469

4.106.972

433.260

25.318.895

45.481.057

0

10.622.210

1.448.273

41.023.230

2.592.739

108.309

15.802.239

71.597.000

2,5%

0,0%

5,0%

2,0%

5,0%

5,0%

5,0%

Stand per 31 december 2012

Boekwaarde per 31 december 2012
Afschrijvingspercentage
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10.1.6

Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa

10.1.6.2 WTZimeldingsplichtige
vaste activa

Trekkings

Onderhanden

rechten

Projecten

€

€

5.955.213

2.324.962

Subtotaal

Instand-

Onderhanden

houding

Projecten

Subtotaal

Totaal meldings-

€

€

€

€

€

8.280.175

13.546.257

635776

14.182.033

22.462.208

plichtige activa

Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2012

621.584

621.584

4.523.696

0

0

4.523.696

5.145.280

5.333.629

2.324.962

1

9.022.561

635.776

9.658.337

17.316.928

4.553.898

8.343.984

12.897.882

1.220.619

239410

1.460.029

14.357.911

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen

0

- afschrijvingen

772.564

772.564

1.476.690

0

0

1.476.690

2.249.254

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde

0

0

0

  .cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

  .cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

- desinvesteringen
  aanschafwaarde

635.776

2.960.738

  cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

  cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

  per saldo

2.324.962

2.324.962

635776

0

2.324.962

2.324.962

0

635.776

635.776

2.960.738

3.781.334

6.019.022

9.800.356

-256.071

-396.366

-652.437

9.147.919

10.509.111

8.343.984

18.853.095

14.766.876

239.410

15.006.286

33.859.381

0

0

0

0

0

0

0

- cumulatieve afschrijvingen

1.394.148

0

1.394.148

6.000.386

0

6.000.386

7.394.534

Boekwaarde per 31 december 2012

9.114.963

8.343.984

17.458.947

8.766.490

239.410

9.005.900

26.464.847

5,0%

0,0%

10,0%

0,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen

Afschrijvingspercentage
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10.1.6

Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa

10.1.6.3 WMG-		
Inventaris
Automatisering
gefinancierde 				
vaste activa 		
€
€

Projecten in

Totaal

uitvoeing

WMG

€

€

2.668.431

49.112.605

Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde

31.841.027

14.603.147

- cumulatieve afschrijvingen

12.139.132

8.644.636

Boekwaarde per 1 januari 2012

19.701.895

5.958.511

2.668.431

28.328.837

8.916.887

2.343.191

1.336.609

12.596.687

3.861.980

4.157.305

- cumulatieve herwaarderingen

0
20.783.768

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

0
8.019.285

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde

2.082.390

2.082.390

2.082.390

2.082.390

  .cumulatieve herwaarderingen
  .cumulatieve afschrijvingen

0

- desinvesteringen
  aanschafwaarde

2.668.431

2.668.431

  cumulatieve herwaarderingen

0

  cumulatieve afschrijvingen

0

  per saldo

0

0

2.668.431

2.668.431

5.054.907

-1.814.114

-1.331.822

1.908.971

38.675.524

16.946.338

1.336.609

56.958.471

0

0

0

0

- cumulatieve afschrijvingen

13.918.722

12.801.941

0

26.720.663

Boekwaarde per 31 december 2012

24.756.802

4.144.397

1.336.609

30.237.808

10,0%

20,0%

0,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen

Afschrijvingspercentage
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10.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa
10.1.14.4 Niet WMG-		
gefinancierde vaste activa		

Onroerende

Vervoer-

Projecten in

Totaal

goederen

middelen

uitvoering

WMG

€

€

€

€

12.219.381

80.873

6.118.092

18.418.346

- cumulatieve afschrijvingen

4.663.680

34.596

Boekwaarde per 1 januari 2012

7.555.701

46.277

8.011.226

34.363

8.045.589

1.579.023

23.552

1.602.575

39.596

39.596

39.596

39.596

Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen

0
4.698.276
6.118.092

13.720.070

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde
  .cumulatieve herwaarderingen

0

  .cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
  aanschafwaarde

6.118.092

6.118.092

  cumulatieve herwaarderingen

0

  cumulatieve afschrijvingen

0

  per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

6.118.092

6.118.092

6.432.203

10.811

-6.118.092

324.922

20.230.607

75.640

0

20.306.247

0

0

0

0

6.242.703

18.552

0

6.261.255

13.987.904

57.088

0

14.044.992

div.

20,0%

0,0%

Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 31 december 2012
Afschrijvingspercentage
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2001

2012

1991

Gem. Ede

Gem. Ede

B.N.G.

2,98%

4,25%

3,96%

2,99%

3,54%

3,55%

3,20%

3,99%

4,11%

%  

rente

159.885.967

7.714.264

7.900.000

6.806.703

5.000.000

10.000.000

11.000.000

37.155.000

37.155.000

37.155.000

bedrag

oorspronkelijk

120.071.001

204.201

7.900.000

4.789.903

5.000.000

10.000.000

10.435.897

27.247.000

27.247.000

27.247.000

31-12-2012  

saldo per

L

L

L

L

L

L

L

L

L

totaal

aflossing

30

30

30

10

20

10

30

30

30

looptijd

10

29

18

10

20

9

23

23

23

looptijd

resterende

2004

2004

ABN-AMRO

ABN-AMRO

De expiratiedatum is :
4,11%

3,99%
29-12-2016

29-12-2014

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

3  hypotheek

2  pos/neg hypotheekclausule

1  rijksgarantie

De gestelde zekerheden zijn als volgt:

totaal

2012

2012

2012

Rabobank

2004

ABN-AMRO

ABN-AMRO

Rabobank

2004

2004

ABN-AMRO 1)

jaar

ABN-AMRO 1)

leningen

onderhandse  

Geconsolideerd overzicht langlopende schulden ultimo 2012

4.554.392

22.689

0

252.100

0

0

564.103

1.238.500

1.238.500

1.238.500

in 2012

aflossing

6.370.856

22.689

252.361

252.100

500.000

500.000

1.128.206

1.238.500

1.238.500

1.238.500

in 2013

verplichting

aflossings-

10.1.7 Geconsolideerd overzicht langlopende schulden ultimo 2012
looptijd

31.854.280

113.445

1.261.805

1.260.500

2.500.000

2.500.000

5.641.030

6.192.500

6.192.500

6.192.500

1 t/m 5 jaar

88.216.721

90.756     

6.638.195    

3.529.403    

2.500.000    

7.500.000    

4.794.867    

21.054.500    

21.054.500    

21.054.500

> 5 jaar

looptijd

zeker-

1

3

3

2

2

2

2

2

2

heid 1)
*

*

*

*

*

*

10.1.8 Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening
16. Wettelijk budget
voor aanvaardbare kosten
Zvw-zorg

2012
€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

€

2011
€

91.956

€

106.477

     voorgaand jaar ( x € 1000
Productieafspraken verslagjaar

-91.956  

Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling

1.487

Prijsindex materiele kosten

389

Groei normatieve kapitaalslasten

148
0

2.024

Beleidsmaatregelen overheid:
- generieke budgetkortingen

-4.107

- budget correctie ivm Fonds Ziekenhuisopleidingen

-1.200
0

-5.307

Nacalculeerbare kapitaalslasten:
- rente

-213

- afschrijvingen

-11.921

- overige

70
0

-12.064

Overige mutaties:
- zorgvernieuwing

439

- overig

395

Subtotaal wettelijk budget boekjaar

0

834

0

91.964

Correcties voorgaande jaren

-8

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg

0

91.956

2012

2011

€

€

Toelichting:
Door de invoering van prestatiebekostiging in 2012 is niet langer sprake van een wettelijk budget.

17. Omzet DBC’s / DBCzorgproducten B-segment
Omzet DBC’s / DBC-zorgproducten B-Segment
Onderhandenwerk B segment (mutatie)
Totaal

58.144.218

58.420.980

3.248.778

210.592

61.392.996

58.631.572

18. Omzet DBC’s / DBCzorgproducten A-segment

2012

2011

€

€

Gefactureerde omzet DBC’s / DBC-zorgproducten A-nieuw segment

40.280.271

0

60.785.539

0

101.065.810

0

Gefactureerde omzet DBC’s / DBC-zorgproducten B-nieuw segment
Totaal
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Toelichting bij punt 17 en 18:
Met alle 5 zorgverzekeraars / inkoopcombinaties zijn schadelastafspraken 2012 gemaakt. De definitie schadelastjaar is niet gelijk
aan omzetjaar. Voor de bepaling van de omzet 2012 zijn twee berekeningen uitgevoerd: welk deel van de schadelastafspraak
behoort tot 2012 én hoe verhoudt schadelastrealisatie zich tot de schadelastafspraak. De diverse veldpartijen (VWS, NZa, NFU,
NVZ, ZN en Coziek) hebben gezamenlijk een Handreiking omzetverantwoording 2012 opgesteld met nadere richtlijnen voor het
bepalen van de opbrengsten en verrekeningen. ZGV heeft zich gehouden aan deze richtlijnen. De toerekening van schadelast naar
omzetjaren 2012 en 2013 vindt plaats op basis van de opbrengstenmethode (verhouding van de opbrengstwaarde van gesloten
DOT’s plus OHW ten opzichte van de opbrengstwaarde van de totale schadelast 2012). Voor de verhouding schadelastrealisatie
versus -afspraak is bepaald welke doorlopende activiteiten nog in 2013 gaan plaatsvinden en dus de schadelast 2012 beïnvloeden.
ZGV maakt voor deze analyse gebruik van de forecasttool van Casemix en het intern ontwikkelde prognosemodel. De uitkomsten
zijn tot en met medio mei 2013 op afloop geanalyseerd. Hieruit blijkt voor schadelastjaar 2012 een overschrijding van de productieafspraak. De in de jaarrekening opgenomen omzet 2012 is hiervoor gecorrigeerd. (zie ook paragraaf 10.1.5 Onderhanden werk
uit hoofde van DBC’s (nr. 10). Voordat deze correctie werd uitgevoerd is eveneens beoordeeld welke invloed de controles en overige
nuanceringen (conform handreiking omzetverantwoording 2012) op de omzet 2012 hebben. Deze nuanceringen zijn verwerkt in de
omzet voordat de overschrijding van de productieafspraak is bepaald.

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

2012

2011

€

€

Te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg

1.141.577

0

Totaal

1.141.577

0

Voor de nadere toelichting op de opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg zie punt 6
onder de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening.

20. Toelichting nietgebudgetteerde zorgprestaties (exclusief
DBC’s / DBC-zorgproducten A- en B-segment)

Zorgprestaties tussen instellingen
Zorgprestaties derde compartiment

2012

2011

€

€

1.701.301

1.723.204

52.626

111.652

Overige niet gebudgetteerde zorgprestaties

4.372.903

4.416.295

Totaal

6.126.830

6.251.151

2012

2011

€

€

21. Subsidies

Opleidingsfonds AIOS

4.004.667

4.125.565

Opleidingsfonds ziekenhuisopleidingen

1.575.267

1.598.928

Overige subsidies
Totaal

22. Overige bedrijfsopbrengsten
Overige dienstverlening
Exploitatie niet aan prod. proces dienstbaar
Vrije markt
Totaal

218.349

257.257

5.798.283

5.981.750

2012

2011

€

€

7.116.122

7.225.575

354

962

188.699

156.251

7.305.175

7.382.788
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23. Personeelskosten

2012

2011

€

€

Lonen en salarissen

77.675.168

77.508.850

Sociale lasten

14.631.767

14.412.776

Pensioenpremies

6.879.239

6.604.746

Overige personeelskosten

3.124.189

2.447.365

102.310.363

100.973.737

2012

2011

€

€

76.270.443

74.805.784

Totaal personeelskosten

23.1 Lonen en salarissen 		

Lonen en salarissen
Personeel niet in loondienst

1.404.725

2.703.066

77.675.168

77.508.850

2012

2011

€

€

Werving en selectie

101.880

100.603

Bedrijfskleding

182.875

155.486

Reiskostenvergoeding

934.854

494.696

Totaal personeelskosten

23.2 Overige personeels-		
kosten 		

Cursus en opleidingskosten

1.331.717

1.116.505

Gezondheidz overige personele kosten

161.679

150.571

Overige personeelskosten

411.184

429.505

3.124.189

2.447.365

Totaal personeelskosten
De aantallen personeelsleden in loondienst over het boekjaar:

2012

2011

Aantal FTE

1.887

1.915

2012

2011

€

€

WTZi-vergunningsplichtige vaste activa

3.692.239

3.694.813

WTZi-meldingsplichtige vaste activa

2.249.254

1.899.496

WMG-gefinancierde vaste activa

8.019.285

7.056.714

24. Afschrijvingen op
materiële vaste activa

Niet WMG-gefinancierde vaste activa

781.916

512.218

14.742.694

13.163.241

Overige afschrijvingsgerelateerde posten:
Immateriële vaste activa B-segment
Doorberekende kapitaalslasten
Aandeel derden
Totaal afschrijvingen

25. Bijzondere waardeverminderingen van
vaste activa

0

1.424.590

-659.427

-674.826

94.631

76.946

14.177.898

13.989.951

2012

2011

€

€

Bijzondere waardeverminderingen van:
- materiële vaste activa

820.659

0

Totaal

820.659

0

Toelichting:
Binnen Stichting Ondersteunende Diensten Ziekenhuis Gelderse Vallei is door de investering in een derde parkeerlaag van de parkeergarage een verlies onstaan in de exploitatie, de verwachting is dat dit verlies in de komende jaren aanhoudt. Uit de impairment
berekening is gebleken dat er € 820.659 afgewaardeerd moet worden op de activa.
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26. Overige bedrijfskosten

Huur en leasing
Patiëntgebonden kosten
Voeding en hotelmatige kosten

2012

2011

€

€

1.089.827

946.382

34.791.353

29.411.418

5.546.394

5.084.500

1.652.938

1.693.857

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energiekosten gas

978.850

917.768

- Energiekosten stroom

462.655

430.437

- Energie transport en overig

341.349

337.761

Subtotaal
Algemene Beheerskosten
Dotaties en vrijval voorzieningen
Totaal overige bedrijfskosten

3.435.792

3.379.823

11.044.393

10.160.346

560.309

1.188.890

56.468.068

50.171.358

2012

2011

€

€

27. Financiële lasten

Rentelasten

4.158.017

3.246.516

Totaal financiële baten en lasten

4.158.017

3.246.516

2012

2011

€

€

-38.297

-4.558

-38.297

-4.558

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

29. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders
De bezoldiging van de bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:
Naam

1 Vanaf welke datum is de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?
2 Maakt de persoon op dit moment nog steeds deel uit van het bestuur?

Mw. N.W. Zeller - van der Werf

Dhr. D. van Starkenburg

2012

2011

2012

2011

1-1-2002

1-1-2002

1-4-2008

1-4-2008

ja

ja

ja

ja

nee

nee

ja

ja

0

0

12

12

3 Tot welke datum was de persoon als bestuurder werkzaam in uw organisatie?
4 Is de persoon in het verslagjaar voorzitter van het bestuur geweest?
5 Zo ja: hoeveel maanden is de persoon voorzitter geweest in het verslagjaar?

1

1

2

2

7 Welke salarisregeling is toegepast?

6 Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst?

NVZD

NVZD

NVZD

NVZD

8 Wat is de deeltijdfactor? (percentage)

100%

100%

100%

100%

€ 185.148

€ 185.148

€ 195.545

€ 195.353

9 Bruto-inkomen, incl. vakantiegeld, eindejaarsuitkering,
salaris en andere vaste toelagen
a. Waarvan: verkoop verlofuren
b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren
10 Bruto-onkostenvergoeding
11 Werkgeversbijdrage sociale lasten
12 Werkgeversbijdrage pensioen, VUT, FPU
13 Ontslagvergoeding
14 Bonussen
15 Totaal inkomen (9 t/m 14, excl. 9a en b)
16 Cataloguswaarde auto van de zaak
17 Eigen bijdrage auto van de zaak

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

€ 9.187

€ 7.972

€ 9.187

€ 7.819

€ 21.080

€ 20.748

€ 21.843

€ 21.498

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

0

0

0

0

€ 215.415

€ 213.868

€ 226.575

€ 224.670

€ 42.184

€ 42.184

€ 36.490

€  36.490

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
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De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht van de zorginstelling over het jaar 2012 is als volgt:
Naam

Functie

Bezoldiging

Bezoldiging

€

€

2012

2011

Ir. Ing. H de Boon

voorzitter

13.500

13.500

Dr. D.J Bakker

Vice-voorzitter

11.250

11.250

Dr. Ir. R.J.A. van der Bruggen

lid

9.000

9.000

Ir. G.N. Kok

lid

9.000

9.000

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

lid

9.000

9.000

Mw. Dr. E.M. Ott

lid

9.000

9.000

30. Honoraria accountant

2012

2011

€

€

130

113

33

45

40

112

203

270

De honoraria van de accountant over 2012 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

31. Transacties met verbonden partijen
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun
bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op nietzakelijke grondslag.
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10.2 Enkelvoudige jaarrekening
10.2.1 Enkelvoudige balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)
Activa

Ref.

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

124.246.498

Vaste activa
Materiële vaste activa

32

131.728.422

Financiële vaste activa

33

408.236

380.416

132.136.658

124.626.914

Totaal vaste activa
Vlottende activa
Voorraden

34

3.258.727

2.842.020

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

42

0

15.897.505

Vorderingen

35

39.524.629

44.648.954

Vorderingen uit hoofde van financieringstekort

36

4.469.892

0

Vorderingen uit hoofde van transitieregeling

37

Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

Passiva

Ref.

Eigen vermogen

1.141.577

0

14.373.159

26.944.835

62.767.985

90.333.315

194.904.643

214.960.229

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

38

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

727.172

727.172

35.510.881

28.794.756

1.353.870

1.393.731

37.591.923

30.915.659

Overige voorzieningen

39

13.438.589

4.992.675

Langlopende schulden

40

101.514.704

81.945.201

Kortlopende schulden

41

40.557.416

32.807.367

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

42

1.802.011

0

Schulden uit hoofde van honorariumplafond

43

0

0

Financieringsoverschot

36

0

64.299.326

194.904.643

214.960.229

Kortlopende schulden

Totaal passiva
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10.2.2 Enkelvoudige resultatenrekening over 2012
Ref.

2012

2011

€

€

BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Zvw-zorg

0

91.956.323

Omzet DBC’s / DBC-zorgproducten B-Segment

44

61.392.996

58.631.572

Omzet DBC’s / DBC-zorgproducten A-segment

45

101.065.810

0

medisch specialistische zorg

46

1.141.577

0

Niet gebudgetteerde zorg

47

6.235.662

5.774.370

Subsidies

48

5.798.283

5.981.750

Overige bedrijfsopbrengsten

49

5.736.234

6.381.138

181.370.563

168.725.153

Opbrengsten uit hoofde van te verrekenen transitiebedrag

Som der bedrijfsopbrengsten
BEDRIJFSLASTEN:
Personeelskosten

50

100.350.538

99.127.317

Afschrijvingen op materiële vaste activa

51

13.615.917

13.678.985

Overige bedrijfskosten

52

Som der bedrijfslasten
BEDRIJFSRESULTAAT

57.422.951

51.023.303

171.389.405

163.829.604

9.981.157

4.895.549

Financiële lasten

-3.715.401

-3.008.377

RESULTAAT BOEKJAAR

6.265.756

1.887.172

2012

2011

€

€

6.610.073

2.066.914

-304.456

-174.998

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

-39.861

-4.744

6.265.756

1.887.172
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10.2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
10.1.11.1 Waarderingsgrondslagen enkelvoudige jaarrekening
Voor de grondslagen voor de waardering van de activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de
waarderingsgrondslagen bij de geconsolideerde jaarrekening.

10.2.4 Toelichting op de enkelvoudige balans
per 31 december 2012
ACTIVA
32. Materiële vaste
activa

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

Terreinen en gronden

12.070.484

11.847.063

Bedrijfsgebouwen

41.023.230

42.110.264

108.309

135.388

Installaties en vaste inrichting

Verbouwingen

18.394.975

20.786.016

Inventarissen

24.731.565

19.673.847

Instandhoudingsinvesteringen

17.881.454

14.356.189

4.144.398

5.958.512

Automatiseringsapparatuur
Auto’s

57.089

46.278

Overige materiële vaste activa

3.396.916

3.703.772

Projecten in uitvoering

9.920.003

5.629.169

Materiële vaste activa

131.728.422

124.246.498

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

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

124.246.498

121.861.630

21.355.628

15.325.194

Boekwaarde per 1 januari
Bij: investeringen
Bij: herwaarderingen

410.508

Af: afschrijvingen

-14.284.212

-12.940.326

Boekwaarde per 31 december

131.728.422

124.246.498

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

315.236

266.916

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

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:

93.000

113.500

408.236

380.416

Kapitaalbelang in %

Resultaat
€

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

51,00

39.861

0,80

0

25,00

0
39.861
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33.1 Deelnemingen in
groepsmaatschappijen

31-dec-2012

31-dec-2011
€

€

Clean Care Support BV

143.512

183.373

Onderlinge Waarborgmaatschappij  voor Instellingen in de Gezondheidszorg MediRisk B.A.

165.724

83.543

Instellingsapotheek Gelderse Vallei B.V.

33.2 Vorderingen op
groepsmaatschappijen

6.000

0

315.236

266.916

31-dec-2012

31-dec-2011
€

Lening St ZG Vivre

34. Voorraden

€

93.000

113.500

93.000

113.500

31-dec-2012

31-dec-2011
€

€

Voorraad Apotheek

1.141.420

718.979

Voorraad OK

1.127.593

997.826

196.900

265.348

Voorraad laboratorium
Voorraad techniek

392.439

347.521

Voorraad centraal magazijn

571.887

661.884

3.430.239

2.991.558

Voorziening incourantheid 5%

35. Vorderingen

-171.512

-149.538

3.258.727

2.842.020

31-dec-2012

31-dec-2011
€

€

35.854.940

33.248.645

729.545

4.842.420

Overige vorderingen

5.009.457

5.009.457

Overlopende activa

1.829.171

1.637.611

0

-46.603

Debiteuren
Vorderingen op groepsmaatschappijen

Belastingen en premies soc. verz
Nog te factureren omzet DBC’s/DBC-zorgproducten
Af: ontvangen voorschotten

35.1 Vorderingen op
groepsmaatschappijen

20.986.561

0

-24.885.044

-42.576

39.524.629

44.648.954

31-dec-2012

31-dec-2011
€

€

Rekening-courant ZGV Parkeren CV

118.560

1.088.585

Rekening-courant ST GV Vivre

489.124

486.037

0

3.177.738

Rekening-courant ZGV Parkeren BV
Rekening-courant SOD

29.423

24.023

Rekening-courant SOD Holding

92.438

66.038

729.545

4.842.420
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36. Vordering uit
hoofde van financieringsoverschot
Stand per 1 januari 2012

Totaal

2012

2011

2010

2009

€

€

€

€

€

64.299.326

0

27.199.463

12.203.112

24.896.751

0

0

0

0

0

4.469.892

4.469.892

0

0

0

-64.299.326

0

-27.199.463

-12.203.112

-24.896.751

4.469.892

4.469.892

0

0

0

a

c

c

c

Financieringsverschil boekjaar
Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Stand per 31 december 2012
Stadium van vaststelling (per erkenning)
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.

37. Vorderingen uit
hoofde van transitieregeling
Schaduwbudget (op basis van afspraken met verzekeraars)

2012

2011

€

€

102.267.470

0

Af: A omzet (inclusief overloop)

40.280.271

0

Af: B nieuw (binnen transitiemodel = B-2012) honorariumomzet loondienst met

60.785.540

0

1.201.659

0

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

1.141.577

0

0

0

1.141.577

0

      vergoeding in schaduwbudget in B nieuw
Transitiebedrag

Waarvan gepresenteerd als:
- vorderingen uit hoofde van transitieregeling
- schulden uit hoofde van transitieregeling
Het transitiebedrag wordt verwerkt in:
2012

95%

€ 1.141.577

2013

70%

€     841.161

Voor de toelichting wordt verwezen naar punt 6 in de toelichting op de geconsolideerde balans.

38. Eigen vermogen

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

727.172

727.172

35.510.881

28.794.756

Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet-collectief gefinancierd gebonden vermogen

38.1 Kapitaal

Kapitaal

1.353.870

1.393.731

37.591.923

30.915.659

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-jan-12

bestemming

mutaties

31-dec-2012

€

€

€

€

727.172

0

0

727.172

727.172

0

0

727.172
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38.2 Collectief
gefinancierd gebonden
vermogen

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-jan-12

bestemming

mutaties

31-dec-2012

€

€

€

€

21.097.311

6.610.073

0

27.707.384

3.580.739

-304.456

0

3.276.283

410.508

4.527.213

410.508

35.510.881

Reserve aanvaardbare kosten:
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserves:
Egalisatie afschrijvingen
Bestemmingsfondsen:
Herwaarderingsreserve
Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen

38.3 Niet collectief
gefinancierd vrij
vermogen

4.116.705
28.794.756

6.305.617

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-jan-12

bestemming

mutaties

31-dec-2012

€

€

€

€

Algemene reserve

1.393.731

-39.861

0

1.353.870

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

1.393.731

-39.861

0

1.353.870

Saldo per

Dotatie

Onttrekking

Algemene reserves:

39. Voorzieningen

1-jan-12

Saldo per
31-dec-2012

€

€

€

€

2.812.008

2.883.173

1.286.637

4.408.544

983.000

293.888

144.888

1.132.000

63.335

140.221

53.556

150.000

Overige voorzieningen

419.333

0

419.333

0

Voorziening materiële controle’s

715.000

7.525.084

492.039

7.748.045

4.992.675

10.842.366

2.396.453

13.438.589

Voorziening PLB
Voorziening Jubilea
Personeelsvoorzieningen

Totaal voorzieningen

Van de getroffen voorzieningen ultimo boekjaar kan worden gemeld dat € 150.000 (2011: € 482.668) als kortlopende verplichting is aan te merken.

40. Langlopende
schulden

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

Schulden aan kredietinstellingen

101.514.704

81.945.201

Totaal langlopende schulden

101.514.704

81.945.201

Schulden aan kredietinstellingen

Saldo per

Aflossings-

Resterende

Resterende

31-dec-2012

verplichting

looptijd >1 jaar

looptijd >5 jaar

€

€

€

€

101.514.704

5.866.395

95.648.309

66.316.334

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar overzicht 10.2.6 in de jaarrekening. Voor een nadere toelichting op de verstrekte zekerheden wordt verwezen naar punt 13.
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41. Kortlopende
schulden en
overlopende passiva
Aflossingsverplichting langlopende leningen
Crediteuren

31-dec-2011

€

€

5.866.395

3.738.189

11.857.200

8.817.156

Schulden aan groepsmaatschappijen

1.755.159

196.937

Belastingen en premies soc verz

6.633.936

6.032.290

14.438.727

14.022.794

Overige schulden en overlopende passiva
Rekening courant Instellingsapotheek Gelderse Vallei B.V.
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva

41.1 Schulden aan kredietinstellingen
Schulden aan kredietinstellingen

41.2 Schulden aan groepsmaatschappijen
Rekening-courant ZGV Parkeren BV
Rekening-courant FAC Diensten

41.3 Belastingen premies en sociale verzekeringen
Loonheffing
Omzetbelasting
Pensioenpremie

41.4 Overige schulden en overlopende passiva
Vakantiegeld en dagen

6.000

0

40.557.416

32.807.367

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

5.866.395

3.738.189

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

1.563.509

0

191.649

196.937

1.755.159

196.937

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

5.149.797

4.491.273

52.654

-34

1.431.485

1.541.051

6.633.936

6.032.290

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

4.297.120

4.646.232

Diverse personeelskosten

1.055.304

763.894

Rekening courant med specialisten

2.481.220

1.554.692

Rente

507

545

6.604.575

7.057.432

14.438.727

14.022.794

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

Onderhanden projecten DBC’s A-segment

-10.980.989

-11.998.043

Onderhanden projecten DBC’s B-segment

-10.081.381

-6.832.603

Overige schulden en overlopende activa

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

31-dec-2012

Onderhanden projecten medisch specialisten in loondienst

-1.528.236

0

Af: Ontvangen voorschotten zorgverzekeraars

12.097.853

2.933.141

Af: Voorziening onderhanden projecten A-segment

10.261.831

0

Af: Voorziening onderhanden projecten B-segment

2.032.933

0

Totaal onderhanden projecten

1.802.011

-15.897.505

Voor de toelichting wordt verwezen naar punt 10 in de toelichting op de geconsolideerde balans.

Jaarverslag 2012 Ziekenhuis Gelderse Vallei 95

43. Schulden uit hoofde van honorariumplafond

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

Lokaal omzetplafond

31.284.664

0

Gedeclareerd

-30.213.083

0

-1.071.581

0

0

0

Mutatie onderhanden werk
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10.2.5 Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa
10.2.5.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa
NZa-IVA

Grond

Terrein-

Gebouwen

voorzieningen

Vaste

Ver

inrichting

bouwingen

- Installaties

Totaal
vergunning

€

€

€

€

€

€

€

€

100.178

6.094.997

3.741.734

54.351.699

6.699.711

541.569

41.121.134

112.651.022

Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
  Boekwaarde per 1 januari 2012

4.116.705
100.178
0

10.211.702

4.116.705
2.106.374

12.241.435

3.771.986

406.181

23.262.842

41.888.996

1.635.360

42.110.264

2.927.725

135.388

17.858.292

74.878.731

Mutaties in het boekjaar
- investeringen

0

- herwaarderingen

410.508

- afschrijvingen

410.508
187.087

1.087.034

334.986

27.079

2.056.053

- extra afschrijvingen NZa-goedgekeurd

3.692.239
0

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde

100.178

100.178

100.178

100.178

  .cumulatieve herwaarderingen
  .cumulatieve afschrijvingen

0

- desinvesteringen
  aanschafwaarde

0

  cumulatieve herwaarderingen

0

  cumulatieve afschrijvingen

0

  per saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

410.508

-187.087

-1.087.034

-334.986

-27.079

-2.056.053

-3.281.731

- aanschafwaarde

0

6.094.997

3.741.734

54.351.699

6.699.711

541.569

41.121.134

112.550.844

- cumulatieve herwaarderingen

0

4.527.213

0

0

0

0

0

4.527.213

- cumulatieve afschrijvingen

0

0

2.293.461

13.328.469

4.106.972

433.260 25.

318.895

45.481.057

Boekwaarde per 31 december 2012

0

10.622.210

1.448.273

41.023.230

2.592.739

108.309

15.802.239

71.597.000

2,5%

0,0%

5,0%

2,0%

5,0%

5,0%

5,0%

Stand per 31 december 2012

Afschrijvingspercentage
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10.2.5 Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa
10.2.5.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa
Trekkings

Onderhanden

rechten

Projecten

€

€

5.955.213

2.324.962

Subtotaal

Instand-

Onderhanden

houding

Projecten

Subtotaal

totaal

€

€

€

€

€

8.280.175

13.546.257

635.776

14.182.033

22.462.208

meldingsplichtige activa

Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen
- cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde per 1 januari 2012

0
621.584

621.584

4.523.696

0

0

4.523.696

5.145.280

5.333.629

2.324.962

7.658.591

9.022.561

635.776

9.658.337

17.316.928

4.553.898

8.343.984

12.897.882

1.220.619

239.410

1.460.029

14.357.911

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

0
772.564

772.564

1.476.690

0

0

1.476.690

2.249.254

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde

0

0

0

  .cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

  .cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

635.776

2.960.738

- desinvesteringen
  aanschafwaarde

2.324.962

2.324.962

635.776

  cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

  cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

  per saldo

0

2.324.962

2.324.962

0

635.776

635.776

2.960.738

3.781.334

6.019.022

9.800.356

-256.071

-396.366

-652.437

9.147.919

10.509.111

8.343.984

18.853.095

14.766.876

239.410

15.006.286

33.859.381

0

0

0

0

0

0

0

- cumulatieve afschrijvingen

1.394.148

0

1.394.148

6.000.386

0

6.000.386

7.394.534

Boekwaarde per 31 december 2012

9.114.963

8.343.984

17.458.947

8.766.490

239.410

9.005.900

26.464.847

5,0%

0,0%

10,0%

0,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen

Afschrijvingspercentage
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10.2.5 Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa
10.2.5.3 WMG-gefinancierde vaste activa
Inventaris

Automatisering

Projecten in

totaal WMG

uitvoering
€

€

€

€

31.719.725

14.603.146

2.668.431

48.991.302

- cumulatieve afschrijvingen

12.045.878

8.644.636

Boekwaarde per 1 januari 2012

19.673.847

5.958.510

2.668.431

28.300.788

8.912.724

2.343.191

1.336.609

12.592.524

3.855.006

4.157.305

8.012.311

2.082.390

3.287.676

5.370.066

2.082.390

3.287.676

5.370.066

Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen

0
20.690.514

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

0

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

0

- desinvesteringen
  aanschafwaarde

2.668.431

  cumulatieve herwaarderingen

0

  cumulatieve afschrijvingen
  per saldo

2.668.431
0

0

0

2.668.431

2.668.431

5.057.718

-1.814.114

-1.331.822

1.911.782

38.550.059

13.658.661

1.336.609

53.545.329

0

0

0

0

- cumulatieve afschrijvingen

13.818.494

9.514.265

0

23.332.759

Boekwaarde per 31 december 2012

24.731.565

4.144.396

1.336.609

30.212.570

10,0%

20,0%

0,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen

Afschrijvingspercentage
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10.2.5 Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa
10.2.5.4 Niet WMG-gefinancierde vaste activa
Onroerende

Vervoer-

totaal

goederen

middelen

niet -WMG

€

€

€

6.136.267

80.873

6.217.140

- cumulatieve afschrijvingen

2.432.495

34.596

2.467.091

Boekwaarde per 1 januari 2012

3.703.772

46.277

3.750.049

34.363

34.363

23.552

330.408

39.596

39.596

39.596

39.596

Stand per 1 januari 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen

0

Mutaties in het boekjaar
- investeringen
- herwaarderingen
- afschrijvingen

0
306.856

- terugname geheel afgeschreven activa
  .aanschafwaarde
  .cumulatieve herwaarderingen

0

  .cumulatieve afschrijvingen
- desinvesteringen
  aanschafwaarde

0

  cumulatieve herwaarderingen

0

  cumulatieve afschrijvingen
  per saldo

0
0

0

0

-306.856

10.811

-296.045

6.136.267

75.640

6.211.907

0

0

0

- cumulatieve afschrijvingen

2.739.351

18.552

2.757.903

Boekwaarde per 31 december 2012

3.396.916

57.088

3.454.004

div.

20,0%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2012
- aanschafwaarde
- cumulatieve herwaarderingen

Afschrijvingspercentage
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2004

2012

2012

2012

1991

ABN-AMRO

ABN-AMRO

Rabobank

Rabobank

B.N.G.

4,11%

2,98%

2,99%

3,54%

3,55%

3,20%

145.179.264

7.714.264

5.000.000

10.000.000

11.000.000

37.155.000

37.155.000

37.155.000

bedrag

oorspronkelijk

107.381.098

204.201

5.000.000

10.000.000

10.435.897

27.247.000

27.247.000

27.247.000

31-12-2012  

saldo per

L

L

L

L

L

L

L

aflossing

30

10

20

10

30

30

30

totaal

looptijd

10

10

20

9

23

23

23

looptijd

resterende

4.302.292

22.689

0

0

564.103

1.238.500

1.238.500

1.238.500

in 2012

aflossing

2004

2004

ABN-AMRO

ABN-AMRO

4,11%

3,99%
29-12-2016

29-12-2014

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

3  hypotheek

2  pos/neg hypotheekclausule

1  rijksgarantie

%  

rente

3,99%

De gestelde zekerheden zijn als volgt:

totaal

2004

2004

ABN-AMRO 1)

jaar

ABN-AMRO 1)

leningen

onderhandse

Geconsolideerd overzicht langlopende schulden ultimo 2012

5.866.395

22.689

500.000

500.000

1.128.206

1.238.500

1.238.500

1.238.500

in 2013

verplichting

aflossings-

10.2.6 Enkelvoudig overzicht langlopende schulden ultimo 2012
looptijd

29.331.975

113.445

2.500.000

2.500.000

5.641.030

6.192.500

6.192.500

6.192.500

1 t/m 5 jaar

78.049.123

90.756

2.500.000

7.500.000

4.794.867    

21.054.500

21.054.500

21.054.500

> 5 jaar

looptijd

zeker-

1*

2

2

2

2*

2*

2*

heid 1)

10.2.7 Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening
over 2012
44. Omzet DBC’s /
DBC-zorgproducten
B-segment
Omzet DBC’s / DBC-zorgproducten B-Segment
Onderhandenwerk B segment (mutatie)

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

58.144.218

58.420.980

3.248.778

210.592

61.392.996

58.631.572

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

Gefactureerde omzet DBC’s / DBC-zorgproducten A-nieuw segment

40.280.271

0

Gefactureerde omzet DBC’s / DBC-zorgproducten B-nieuw segment

60.785.539

0

101.065.810

0

Totaal

45. Omzet DBC’s /
DBC-zorgproducten
A-segment

Totaal

Voor de toelichting op de DBC’s / - DBC-zorgproducten A- en B-segment wordt verwezen naar de toelichting naar punt 17 en 18 in de toelichting op de geconsolideerde
resultatenrekening.

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

47. Toelichting nietgebudgetteerde
zorgprestaties (exclusief DBC’s / DBC-zorgproducten A- en Bsegment)

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

Te verrekenen transitiebedrag medisch specialistische zorg

1.141.577

0

Totaal

1.141.577

0

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

1.701.301

1.723.204

Zorgprestaties tussen instellingen
Zorgprestaties derde compartiment

52.626

111.652

Overige niet gebudgetteerde zorgprestaties

4.481.736

3.939.513

Totaal

6.235.662

5.774.370

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

48. Subsidies

Opleidingsfonds AIOS

4.004.667

4.125.565

Opleidingsfonds ziekenhuisopleidingen

1.575.267

1.598.928

Overige subsidies
Totaal

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

218.349

257.257

5.798.283

5.981.750

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

5.547.181

6.223.925

354

962

188.699

156.251

5.736.234

6.381.138
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50. Personeelskosten

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

Lonen en salarissen

75.715.343

75.666.581

Sociale lasten

14.631.767

14.412.776

Pensioenpremies

6.879.239

6.604.746

Overige personeelskosten

3.124.189

2.443.214

100.350.538

99.127.317

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

74.385.591

73.031.764

Totaal personeelskosten

50. 1 Lonen en
salarissen
Lonen en salarissen
Personeel niet in loondienst
Totaal personeelskosten

50. 2 Overige
personeelskosten

1.329.752

2.634.816

75.715.343

75.666.581

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€
100.603

Werving en selectie

101.880

Bedrijfskleding

182.875

155.486

Reiskostenvergoeding

934.854

494.696

1.331.717

1.116.505

161.679

150.571

Cursus en opleidingskosten
Gezondheidz overige personele kosten
Overige personeelskosten
Totaal personeelskosten

411.184

425.354

3.124.189

2.443.214

De aantallen personeelsleden in loondienst over het boekjaar:

2012

2011

Aantal FTE

1.765

1.794

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

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

3.692.239

3.694.811

WTZi-meldingsplichtige vaste activa

2.249.254

1.899.496

WMG-gefinancierde vaste activa

8.012.311

7.033.250

Niet WMG-gefinancierde vaste activa

330.408

312.770

14.284.212

12.940.327

0

1.424.590

-749.796

-762.880

Overige afschrijvingsgerelateerde posten:
Immateriële vaste activa B-segment
Doorberekende kapitaalslasten
Aandeel derden
Totaal afschrijvingen

81.501

76.948

13.615.917

13.678.985
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52. Overige
bedrijfskosten
Huur en leasing
Patiëntgebonden kosten
Voeding en hotelmatige kosten

31-dec-2012

31-dec-2011

€

€

1.090.827

946.382

34.720.014

29.331.341

7.592.671

7.125.425

1.625.291

1.648.544

Onderhoud en energiekosten:
- Onderhoud
- Energiekosten gas

978.850

917.768

- Energiekosten stroom

462.655

430.437

- Energie transport en overig

287.252

301.761

3.354.048

3.298.510

Subtotaal
Algemene beheerskosten
Dotaties en vrijval voorzieningen
Totaal overige bedrijfskosten

10.105.083

9.132.756

560.309

1.188.890

57.422.951

51.023.303
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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 2012 vastgesteld in de vergadering van 24 juni
2013. De Raad van Toezicht van de Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de jaarrekening 2012 goedgekeurd in de vergadering
van 25 juni 2013.
10.3.2 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten is geen regeling resultaatbestemming opgenomen.
10.3.3 Resultaatbestemming
Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 10.1.2.
10.3.4 Gebeurtenissen na balansdatum
Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden.
10.3.5 Ondertekening door bestuurders en toezichthouders
Een volledig ondertekend exemplaar ligt ter inzage bij het Ziekenhuis Gelderse Vallei.

W.G.

W.G.

drs. D. van Starkenburg

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

voorzitter Raad van Bestuur

lid Raad van bestuur

W.G.

W.G.

Ir. Ing. H. de Boon

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

voorzitter Raad van Toezicht

vice-voorzitter Raad van Toezicht

W.G.

W.G.

Dr. Ir. R.J.A. van der Bruggen

Drs. J.M. Bleichrodt

lid Raad van Toezicht

lid Raad van Toezicht

W.G.

W.G.

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

Mw. Dr. E.M. Ott

lid Raad van Toezicht

lid Raad van Toezicht

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