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Voorwoord
Hierbij bieden we u het jaarverslag 2011 aan van Ziekenhuis Gelderse Vallei. Het bestaat uit het jaardocument en
de jaarrekening. Het jaarverslag beschrijft onze activiteiten
en de behaalde resultaten in kwalitatieve en kwantitatieve
zin. Met dit verslag en DigiMV leggen we maatschappelijk
verantwoording af over het gevoerde beleid volgens het
format dat door het Ministerie van VWS wordt voorgesteld.
Wij zijn er trots op dat Ziekenhuis Gelderse Vallei een
wendbare organisatie is. Dit is een noodzakelijke eigen‑
schap voor een organisatie in een instabiele omgeving.
In de gezondheidszorg, waarbij wet en regelgeving en
financiering de lopende bedrijfsvoering nadrukkelijk
kunnen beïnvloeden, is dit een voorwaarde te noemen.
Ons ziekenhuis valt te typeren met de volgende kernbegrip‑
pen: modern (faciliteiten, locaties), compleet (professionele
zorg), patiëntveilig (deskundig en zorgvuldig), aangenaam
(sfeer, teamwork). Een uitstekend ziekenhuis in een groot
verzorgingsgebied in Midden/West Gelderland en OostUtrecht.

sioneel. Als een rode draad lopen de kernwaarden door dit
jaarverslag heen.
Allerlei projecten, ontwikkelingen en prestaties in het
verslagjaar zijn gebaseerd op deze vier kernwaarden.
We zijn er voor het tiende jaar op rij in geslaagd onze
doelstellingen te realiseren, zowel zorginhoudelijk als
op financieel gebied.
We bedanken alle medewerkers die hieraan hebben bijgedragen en zien met vertrouwen de toekomst tegemoet.

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

Voor onze medewerkers geldt de term ‘Je bent ZGV’er in
hart en nieren’ die inhoudt dat iedereen beschikt over
belangrijke competenties of kwaliteiten, namelijk samen‑
werken, flexibiliteit, klantgerichtheid en vakmanschap.
Deze competenties zijn afgeleid van de missie, visie en
strategie van Ziekenhuis Gelderse Vallei met de kernwaar‑
den: gezamenlijk, ondernemend, patiëntgericht en profes‑
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1. Uitgangspunten
van de verslaggeving

In dit jaarverslag geeft Ziekenhuis Gelderse Vallei inzicht in
het profiel van de organisatie, de beleidsdoelstellingen van
2011, de activiteiten en de resultaten. Het document is opgebouwd volgens het landelijk door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) ontwikkelde model. De Raad
van Toezicht en de Raad van Bestuur leggen verantwoording
af in dit verslag. Ook de medische staf, ondernemingsraad,
cliëntenraad, klachtencommissie, commissie patiëntveiligheid, 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 beschreven de wijze waarop Ziekenhuis Gelderse Vallei
inhoud heeft gegeven aan Corporate Governance, met name
de Zorgbrede Governancecode. Met dit jaarverslag wordt
voldaan 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.ziekenhuizen‑
transparant.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 terug in
dit document.
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2. Profiel van de organisatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede is een groot en modern
algemeen ziekenhuis gericht op uitstekende patiëntenzorg
en het opleiden van zorgverleners en professionals. Het
ziekenhuis heeft een omzet van ruim 170 miljoen euro en
er werken ongeveer 2.900 medewerkers.

2.1 Algemene gegevens

2.2 Structuur van het concern
Juridische structuur
De juridische structuur van het ziekenhuis is opgenomen in
bijlage 3.
Organisatorische structuur
Raad van Toezicht

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

Raad van Bestuur

Advies organen:
- Medische staf
- Ondernemingsraad

Bureau RvB

FIC

P&O

Facilitair bedrijf

Pastorale zorg

I&A

- Cliëntenraad
- Verpleegkundige
   adviesraad

cluster

cluster

cluster

cluster

2

3

4

7
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De organisatiestructuur van Ziekenhuis Gelderse Vallei
bestaat uit een Raad van Toezicht, Raad van Bestuur, zes
stafafdelingen, drie zorgclusters (cluster 2, 3 en 4) en een
ondersteunend cluster (cluster 7). Zowel op instellingsniveau als op clusterniveau is een parttime medisch
manager aangesteld om vorm te geven aan het geïnte‑
greerd medisch specialistisch bedrijf.
Samenstelling van de Raad van Bestuur, stafafdelingen,
clusters en medisch specialisten per 31-12-2011
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.
Stafafdelingen
Bureau Raad van Bestuur: secretariaat Raad van Bestuur,
instellingssecretariaat, patiëntenservicebureau,
communicatie, kwaliteit, juridische zaken, organisatieadvies, marketing en zorginnovatie.
Manager: mw. mr. Y.R. Koorevaar-Reuvers MBA.
Financiën, informatie en control: business control,
internal control, financiën, rapportage & analyse, verkoop,
productie & advies. Manager: L.J.M. Bloemers MFE.
Personeel & opleidingen: personeelsadvies, leerhuis, perso‑
neels- en salarisadministratie, flexbureau, arbo, werving &
selectie. Manager: mw. drs. A.A.L.H. van den Eikhof.
Pastorale zorg.
Afdelingshoofd: drs. G. Dekker.
Facilitair bedrijf: inkoop, huisvesting & vastgoedbeheer,
hoteldienst, logistiek & services, techniek.
Manager: W. Griffioen MFM.
Informatisering en automatisering: proces- en informatiearchitectuur, ICT en applicatiebeheer
Manager: dr. ir. J.W. van Giessen.
Zorgclusters
De clusters kennen duaal management: een organisato‑
risch manager en een parttime medisch manager.
Cluster 2: Cardiologie, dialyse, diëtetiek, geriatrie, interne
geneeskunde, longgeneeskunde, maag-darm-leverziekten,
reumatologie, oncologie, intensive care, medium care,
spoedeisende hulp, polikliniekrecepties en spreekuurcentra
Clustermanager: mw. J. Wijnveen
Medisch manager: dr. A.R.H. van Zanten, intensivist.
Cluster 3: Anesthesiologie, chirurgie, dagverpleging,
dermatologie, multizorg, oogheelkunde, operatiekamers,
opnameplanning, orthopedie, plastische chirurgie, special
care, urologie, gynaecologie, en transmurale zorg.

Clustermanager: W. de Graaf
Medisch manager: W.H. van Helden, orthopedisch chirurg.
Cluster 4: Neurologie, mondziekten kaak- en aange‑
zichtschirurgie (MKA), KNO-heelkunde, neurochirurgie,
medische psychologie, logopedie, ergotherapie en gezins‑
gerichte zorg (kinder- en jongerenafdeling, kraam- verlosafdeling). Clustermanager: mw. M.L.F. Boogers MBA
Medisch manager: G. J. van der Burg, kinderarts.
Ondersteunend cluster
Cluster 7: Apotheek, radiologie, nucleaire geneeskunde,
klinisch chemisch en hematologisch laboratorium, patholo‑
gie, medische fotografie, medisch microbiologisch labora‑
torium, ziekenhuishygiëne en fysiotherapie.
Clustermanager: mw. drs. P.M. Dijkman
Medisch manager: R.H.A.M. Kneepkens, radioloog.
Medisch specialisten
Anesthesiologen: (14)
M. van der Beek, dr. J.B. Bijker, B. Bertina, B.A.J.M. van
Druenen, E.A. Frowijn, A. Heijmer, H.K. Jap-A-Joe, J.J. Klaver,
H.J. Lourens, mw. E.M. Reusen-Bijsmans, M.A. Siemonsma,
dr. D.G. Snijdelaar, mw. G.H.P. Vissia en P.J. Zwaan.
Arts 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: (12)
F.D. Boekhoudt, mw. dr. A.M. Bosch, J.P. van Dijk, J. Kroeze,
Ph.M. Kruyt, dr. J.H.C. Kuijpers, dr. R.M.H.G. Mollen,
E.D. Ponfoort, dr. W.K. de Roos, dr. C. Sietses,
J.E.M. Sybrandy en C. van der Waal.
Dermatologen: (6)
Dr. W.P. Arnold, mw. dr. L.M. de Jong-Tieben,
mw. dr. S.L.E. Pfeifer, mw. A.C. Rönnau, A.J. van ’t Veen en
mw. A.M.E. Visser- van Andel.
Geriaters: (4)
Mw. A.M. Aarts, mw. R. Bogers, A. Janse en
mw. D.C.M. Verheijen.
Gynaecologen: (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.
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Intensivisten: (5)
M.A.W. van Iperen, R. Schellaars, mw. M.S. van der Steen,
D.H.T. Tjan en dr. A.R.H. van Zanten.
Internisten: (12)
Dr. A. Baars, E. Balk, dr. J.D. Banga, dr. G.W. Feith,
dr. H.K. van Halteren, M. den Hartog, dr. R. Heijligenberg,
E.J.F.M. de Kruijf, M.A. Siezenga, mw. dr. G.A. Velders,
dr. R.A. de Vries en mw. J. Zeelenberg.
Kaakchirurgen: (4)
Mw. dr.dr. S. Bolouri, M.O. de Lange, F.B.T. Perdijk en
dr. P.J. van Strijen.
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.
Klinisch chemici: (3)
Mw. dr. S.C. Endenburg, mw. dr. ing. C.A. van Kampen en
mw. dr. J.M.T. Klein Gunnewiek.
Klinisch fysicus: (1) Ir. B. Shapiro.
Klinisch psychologen: (4)
Mw. 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: (6)
D.P.M. de Bruijn, mw. K.T.M. Oud, mw. M. Oudijk,
A.J. Verheul, A.C. Verschoof en F.A. Wilschut.
Maag-darm-leverartsen: (4)
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
Neurologen: (5)
Dr. C. Jansen, dr. P.H.P. Jansen, M.H. Smidt, dr. M.G. Smits
en mr. dr. A.J.M. Vos.
Nucleair geneeskundigen: (3)
Mw. dr. C.D.L. Bavelaar-Croon, dr. J.D.G.S. Kuyvenhoven en
C. Le.
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
en A.J.A.M. Ooms en A. Swets.

Pathologen: (2)
Dr. A.H. Mulder en dr. T.E.G. Ruijter.
Plastisch chirurgen: (3)
Mw. L.E.F. Halmans, mw. dr. E.H.B.M. Tilleman en
mw. M.M.P. Zandbergen.
Psychiaters (buitengewone stafleden): (2)
A. de Bruin en dr. J. Spijker.
(Top)sportartsen (buitengewone stafleden): (2)
Mw. I.E. Gobes-de Punder 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: (1) Mw. T.J. Oosterveld
Urologen: (2)
A.C. Viddeleer, Jhr. O.B. van Vierssen Trip.
Ziekenhuisapothekers: (5)
J. Brogtrop, mw. M.J.H. Kaal, mw. M. Koopmann,
mw dr. S.C. Marczinski en Y.G. van der Meer.
Besturingsmodel
Het ziekenhuis wordt bestuurd volgens het Raad van
Toezichtmodel. De Raad van Bestuur is eindverantwoor‑
delijk 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 bijbeho‑
rende taakverdeling en werkwijze van de toezichthouders
en de bestuurders zijn vastgelegd in een reglement.
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 en één voor
het facilitair bedrijf. De ondernemingsraad delegeert een
deel van de bevoegdheden naar de onderdeelcommissies.
Daar waar de clustermanager de bevoegdheid heeft om
te besluiten, loopt de medezeggenschap via de onder‑
deelcommissie. Clusteroverstijgende en instellingsbrede
onderwerpen worden afgehandeld in de (centrale) onder‑
nemingsraad.
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2.3 Kerngegevens
2.3.1 Kernactiviteiten en nadere typering
Anno 2011 is Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede een modern
ziekenhuis gericht op goede patiëntenzorg en opleiden.
Het ziekenhuis heeft een omzet van ruim 170 miljoen euro.
De patiënt kan met al zijn zorgvragen terecht door de aan‑
wezigheid van alle poortspecialismen, een groot aantal
subspecialisaties en de samenwerking met andere zorginstellingen. Ons ziekenhuis staat bekend om zijn exper‑
tise op het gebied van voeding en topsportgeneeskunde,
echografie en MRI, intensieve zorg en slaapproblematiek.
Kwaliteit en patiëntveiligheid staan hoog in het vaandel:
het ziekenhuis is geaccrediteerd door het NIAZ (heraccredi‑
atie in 2011 ontvangen).
Modern
Het ziekenhuisgebouw in Ede is in 2000 in gebruik genomen.
Het heeft een warme, eigentijdse uitstraling en is uitstekend
verzorgd ingericht. Patiëntenzorg wordt tevens dicht bij
huis geleverd door onze spreekuurcentra in Veenendaal en
Barneveld en een polikliniek in Wageningen.
Compleet
We leveren een volledig pakket aan professionele zorg,
onderzoek en behandeling. Het ziekenhuis vervult daarmee
een belangrijke regionale functie.
Patiëntveiligheid
In Ziekenhuis Gelderse Vallei is patiëntveilig werken op alle
niveaus in de organisatie een belangrijk onderdeel van het
dagelijks handelen.
Voeding
Ons ziekenhuis onderscheidt zich op het gebied van voe‑
ding. Het ziekenhuis heeft bijzondere aandacht voor over- 
en ondervoeding bij verschillende doelgroepen in relatie tot
gezondheid en welzijn en creëert een toegevoegde waarde
op het gebied van gastvrijheid door gebruik te maken van
een specifieke wijze van maaltijdvoorziening. Op basis van
voedingsonderzoek samen met de Wageningen Universiteit
implementeren we innovatieve voedingsbehandelingen die
ondersteunend zijn bij het behalen van optimale gezond‑
heidswinst in de totale zorgketen.

nele 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 uit‑
gevoerd door de naast het ziekenhuis gelegen instelling
voor GGZ ‘De Riethorst’ onderdeel van Pro Persona.
(Medische) opleidingen
Het ziekenhuis heeft als opleidingsziekenhuis de ambitie
om toe te treden tot de STZ-groep, de Samenwerkende
Topklinische Ziekenhuizen. Bestaande en nieuwe (para)
medische en verpleegkundige opleidingen worden actief
aangeboden of ondersteund. Ziekenhuis Gelderse Vallei
verzorgt opleidingen voor medisch specialisten (gynae‑
cologie, interne geneeskunde, KNO, kindergeneeskunde,
anesthesiologie en chirurgie), de tropen opleiding, de oplei‑
dingen medische psychologie en farmacie, verpleegkundige
opleidingen, verpleegkundige vervolgopleidingen en oplei‑
dingen voor medisch ondersteunende functies.

Aangenaam
We streven naar een warme, patiëntvriendelijke sfeer
waarin iedereen vanuit elke geloofs- en levensovertuiging
respectvol met elkaar omgaat. Het ziekenhuis baseert
haar normen en waarden op de christelijke traditie. Goede
arbeidsomstandigheden en een klimaat waar persoonlijke
ontwikkeling wordt gestimuleerd maken het ziekenhuis
tot een goede werkgever voor haar 2900 medewerkers en
potentiële medewerkers in de wijde omtrek. De professio‑
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2.3.2 Cliënten, capaciteit, productie, personeel
en opbrengsten
Het aantal geopende DBC’s in 2011 is met 2% gedaald t.o.v.
2010. Het aantal gesloten DBC’s is met 1% gedaald t.o.v.
2010. De groei in het aantal 1e polibezoeken bedroeg 1%,
de dagbehandelingen zijn in 2011 met 3% gegroeid.
Het aantal klinische opnamen is nagenoeg gelijk gebleven.
Het aantal gesloten B-segment DBC’s is in 2011 gedaald
met 6%. Dit heeft niet geleid tot een daling in de omzet.
Het aantal beschikbare bedden in 2011 is met 9 bedden
afgenomen ten opzichte van 2010, tot een totaal van 510.

De gemiddelde klinische verpleegduur is met 0,2 dagen
gedaald tot 5,7 dagen. Het gemiddelde bedbezettingsper‑
centage voor alle klinische opnamen is gestegen van 85,5%
(2010) naar 86,1% (2011).
In 2011 zijn er 543 patiënten overleden tijdens een klini‑
sche opname, dit is een daling van 8% ten opzichte van
2010.
De blijvende aandacht voor de ‘verkeerde-bed-problema‑
tiek’ heeft als gevolg dat het aantal verkeerde-bed-dagen
nagenoeg gehalveerd is (-46%) ten opzichte van 2010 en
bijzonder laag is.

		
Beschikbare bedden per einde verslagjaar

Aantal 2011
510

Aantal 2010
519

Productie (in ongewogen aantallen A en B-segment)
Geopende DBC’s
Waarvan A-segment
Waarvan B-segment
Gesloten DBC’s
Waarvan A-segment
Waarvan B-segment
Gefactureerde O(V)P’s
Gefactureerd overige trajecten en verrichtingen
Uitgevoerde operatieve verrichtingen
Klinische opnamen
Ontslagen patiënten
Overleden patiënten
Eerste polikliniekbezoeken
Overige polikliniekbezoeken
Dagverplegingsdagen (normaal en zwaar)
Klinische verpleegdagen (inclusief verkeerde bed)
Waarvan verkeerde-bed-dagen
Gemiddelde klinische verpleegduur

Aantal 2011
215.681
158.264
57.417
218.371
160.780
57.591
970.939
37.544
38.770
22.271
22.280
543
148.446
247.219
26.014
126.747
195
5,7

Aantal 2010
219.622
158.749
60.873
220.355
159.083
61.272
886.000
36.288
40.821
22.447
22.475
591
147.392
240.372
25.146
133.309
360
5,9

Personeel
Aantal 2011
Aantal FTE personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar
1.707
Aantal medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar
169
Aantal FTE medische specialisten (loondienst + inhuur + vrij beroep) per einde verslagjaar
149,6

Aantal 2010
1.847
163
144,0

Bedrijfsopbrengsten
Totaal bedrijfsopbrengsten verslagjaar
Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten
Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

Bedrag in euro’s 2011*
170.204
91.956
78.247

Bedrag in euro’s 2010*
183.559
106.478
77.082

* Bedragen x € 1.000,Een overzicht van de geopende DBC’s, zowel A- als B-segment staat in bijlage 7 - Geopende DBC’s.
Een overzicht van de realisatie van productieparameters staat in bijlage 7.
Het gemiddelde bedbezettingspercentage is in 2011 86,1% (2010: 85,5%).
Nadere informatie over onze cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten is opgenomen in DigiMV.
Deze informatie is te raadplegen via www.jaarverslagenzorg.nl.
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2.3.3 Werkgebieden
Ziekenhuis Gelderse Vallei is een groot algemeen zieken‑
huis, gevestigd te Ede. Het ziekenhuis en de bijbehorende
spreekuurcentra in Barneveld en Veenendaal en een polikli‑
niek met prikpost in Wageningen waarborgen de patiënten‑
zorg dicht bij huis voor de inwoners van West- en MiddenGelderland en Oost-Utrecht.
Het verzorgingsgebied op basis van aantal eerste admini‑
stratieve consulten (bron Prisma Management Facetten
2010).
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Het verzorgingsgebied op basis van het aantal opnamen
(kliniek en dagbehandeling) (bron Prisma Management
Facetten 2010).
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2.3.4 Samenwerkingsrelaties
Het ziekenhuis streeft naar samenwerking in de keten en
ontplooit hiertoe diverse initiatieven. Met verzorgings- en
verpleeghuizen wordt door verschillende afdelingen binnen
het ziekenhuis samengewerkt. Er is een samenwerkings‑
verband met de organisatie van regionale huisartsen (ROH)
en de maatschap gynaecologie werkt nauw samen met de
verloskundigen in 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
Rijnstate (Arnhem)
Rivierenland (Tiel)
Gelderse Vallei Vivre
Clean Care Support BV
EBB
Netwerk geriatrie
IKO
Inkoopconsortium
(5 ziekenhuizen)
Trombosedienst
Huisartsenpost (HAP)
Stadsapotheken / DAP
Arnhems Radiotherapeutisch
Instituut (ARTI)

Onderwerp/doel
- Medische opleidingen
- Co-assistenten opleidingen
- Medische opleidingen
- Co-assistenten opleidingen
Verpleegkundige opleidingen
Verpleegkundige opleidingen
Voeding
Medische microbiologie
Pathologie
Medische microbiologie
IC
Niet verzekerde zorg
Schoonmaak
Verzekeringen, hypotheken
(personeel)
Ketenzorg
Kankerregistratie

Toezichthouder
Met de Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt jaarlijks
regulier overleg plaats. Verder wordt thematisch overleg
gehouden. Hierover meer in paragraaf 4.3.
Zorgverzekeraars
Ziekenhuis Gelderse Vallei onderhoudt een goede relatie
met de preferente zorgverzekeraar Menzis. Elk jaar wordt
intensief overleg gevoerd met de zorgverzekeraars over de
productie. Het onderhandelingsteam, bestaande uit het
hoofd verkoop & productiesturing, een medisch manager
en de controller ondersteund door een secretaris, onder‑
handelt namens de organisatie en de medische staf met de
zorgverzekeraars. Hierbij komen niet alleen de aantallen en
de prijs aan bod, maar worden ook afspraken gemaakt over
de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening.
Kapitaalverschaffers
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft ABN AMRO als huisbankier.
De samenwerking verloopt plezierig en het ziekenhuis
waardeert de constructieve samenwerking en goede advi‑
sering.
Samenleving als geheel
De relatie met de samenleving als geheel acht het zieken‑
huis van belang gelet op de maatschappelijke functie, die
een ziekenhuis vervult. Hierover meer in paragraaf 4.6.

Europees inkopen
Trombosezorg
Ketenzorg
Farmaceutische zorg
Oncologische zorg

Patiëntenorganisaties
Het patiëntenservicebureau onderhoudt contacten met
patiëntenorganisaties. Regionale patiëntenverenigingen
kunnen gratis gebruik maken van de faciliteiten van het zie‑
kenhuis voor het houden van vergaderingen of evenemen‑
ten. De faciliteiten bestaan uit vergaderruimte, audiovisuele
middelen, koffie/thee en ondersteuning bij het genereren
van publiciteit. Meer dan 15 patiëntenverenigingen maken
van deze mogelijkheid gebruik. Zij vergaderen ieder zo’n
tweemaal per jaar in het ziekenhuis. Het aantal patiënteninformatiebijeenkomsten en mini-symposia stijgt jaarlijks.
Overheid
De Raad van Bestuur vindt een goed contact met de omlig‑
gende gemeenten van belang en nodigt burgemeester en
wethouders van betreffende gemeenten regelmatig uit
voor een werkbezoek.
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3. Bestuur, toezicht, bedrijfs‑
voering en medezeggenschap

3.1 Normen voor goed
bestuur
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 voldoen aan deze code 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. Per januari 2010 is de nieuwe zorgbrede Governancecode van kracht geworden. Het ziekenhuis voldeed
op 31 december grotendeels aan deze nieuwe code. In 2012
worden de laatste punten ingevoerd. In deze paragraaf geven
wij aan op welke wijze deze principes zijn toegepast.
Maatschappelijke verantwoording
Het ziekenhuis staat open voor en bevordert periodiek
overleg met relevante stakeholders die actief zijn binnen

het verzorgingsgebied. Raadpleging van de stakeholders
maakt een vast onderdeel uit van de beleidscyclus. De
medische staf legt jaarlijks verantwoording af over het in
de instelling gevoerde medisch beleid (zie paragraaf 3.3).
De vrijgevestigd medisch specialisten rapporteren over de
prestatie-indicatoren, maken een jaarverslag per maat‑
schap en geven inzicht in de visitatierapporten van de
beroepsvereniging en de Medisch Specialistische Registra‑
tie Commissie (MSRC).
Het ziekenhuis registreert en publiceert haar prestaties op
basis van de indicatoren die door de ledenvergadering van
de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zijn
vastgesteld. In dit jaarverslag is eveneens rekening gehou‑
den met de principes uit de Health Care Governance.
Het ziekenhuis beschikt over adequate interne procedures
voor de opstelling en de publicatie van het jaarverslag en
de jaarrekening. De externe accountant woont vergade‑
ringen van de Raad van Toezicht en de auditcommissie bij,
waarin zijn verslag over het onderzoek van de jaarrekening
wordt besproken waarna wordt besloten over de goedkeu‑
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ring of vaststelling van de jaarrekening.
De accountant (persoon) wordt periodiek gewisseld. De vol‑
gende wisseling staat gepland voor 2012. Het verslag van
de externe accountant, op basis van de vigerende Regeling
Jaarverslaggeving Zorginstellingen, bevat datgene wat de
externe accountant over de jaarrekening en het jaarverslag
en de overige gegevens onder de aandacht van de Raad van
Bestuur en de Raad van Toezicht dient en wenst te brengen.
De accountant rapporteert zijn bevindingen inzake de
jaarrekening 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 op deze wijze gebruik te maken van de mo‑
gelijkheid om opmerkingen van de Raad van Bestuur in de
rapportage te laten opnemen. Het staat een open overleg
tussen accountant en Raad van Toezicht niet in de weg.
Het ziekenhuis beschikt over een klokkenluiderregeling
(regeling melding misstanden). Uitkeringen van financiële
middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschap‑
pelijke 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 verant‑
woordelijkheid is. Daarom neemt de Raad van Bestuur de
gerechtvaardigde wensen en behoeften van alle klanten
uitdrukkelijk tot uitgangspunt voor de organisatie en inrich‑
ting van de dienstverlening. Kwaliteit en veiligheid vormen
een vast onderdeel in de informatievoorziening naar de
Raad van Toezicht.
Kwaliteit en veiligheid zijn een vast agendapunt tijdens het
overleg met het Stafbestuur en in de Kernstafvergadering
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, ver‑
antwoordelijkheden 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, patiënttevreden‑
heid, human resource management, financieel resultaat en
de relatie met stakeholders.

het ziekenhuis en richt zich bij de taakvervulling naar het
belang van de instelling en de belangen van de samenle‑
ving. De Raad van Toezicht handelt overeenkomstig het
bepaalde in de statuten van het ziekenhuis en het regle‑
ment Raad van Toezicht. Hierin zijn de verdeling van taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden uitgewerkt. De
goedkeuringsbevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn
vastgelegd in artikel 9 lid 5 en 6 van de statuten. De onaf‑
hankelijkheid 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 toezicht‑
houdende functies van de leden, zodat een goede taak
vervulling gewaarborgd is. Dit aspect wordt 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 (zie bijlage 1).
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, deskundig‑
heid 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 Toe‑
zichtleden en de procedure is statutair vastgelegd in artikel
21. Een Raad van Toezichtlid verricht nooit taken van de
Raad van Bestuur. Dit is geregeld in artikel 10 lid 3 van de
statuten.

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
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3.2 Raad van Bestuur
Statutair bestaat de Raad van Bestuur uit één of meer leden.
In 2011 bestond de Raad van Bestuur uit twee leden. In bijlage 2 is de samenstelling van de Raad van Bestuur opgenomen met vermelding van onder andere de portefeuilleverdeling, de taken en nevenfuncties. De beloning is opgenomen
in de jaarrekening en in DigiMV. Qua beleid voor bezoldiging
volgt het ziekenhuis de regeling van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorginstellingen (NVZT) 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 on‑
verenigbaarheid 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
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 beëin‑
digt het betreffende lid deze nevenfunctie of nevenwerk‑
zaamheden.’
Overlegvormen
De Raad van Bestuur heeft in 2011 tweewekelijks ver‑
gaderd. 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 tus‑
sen de Raad van Bestuur en de organisatie opgetreden.
Verder heeft de Raad van Bestuur frequent overlegd met
het clustermanagement 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 onder‑
steunen. Jaarlijks evalueert de Raad van Bestuur haar func‑
tioneren en de onderlinge samenwerking in aanwezigheid
van een externe begeleider.
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 Bestuurvergade‑
ring 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.
Met de ondernemingsraad, de verpleegkundige advies‑
raad en de cliëntenraad heeft structureel overleg plaats‑
gevonden. 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, wekelijks een weblog
geschreven en elke maand tijdens de introductiebijeen‑
komsten nieuwe medewerkers welkom geheten en de
kernwaarden van de organisatie toegelicht. Indien de leden
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niet in bespreking zijn, staat de deur open voor een ieder
die met de Raad Van Bestuur in gesprek wil.

organisatie van de chronische zorg werken we samen met
andere zorgaanbieders in de regio. We onderscheiden ons
op het gebied van voeding.

Resultaten
De Raad van Bestuur heeft erop toegezien dat de doelstel‑
lingen van het ziekenhuis voor 2011 met bijbehorende
activiteiten (opgenomen onder 4.2) zijn gerealiseerd. Het
financieel resultaat van het ziekenhuis was € 300.000 hoger
dan begroot. De aandacht voor de kwaliteit van de medisch
specialistische zorg heeft ertoe geleid dat op diverse afde‑
lingen innovatieve toepassingen zijn geïmplementeerd en
veel proces- en kwaliteitsverbeteringen zijn doorgevoerd.
De ontwikkelingen op het gebied van DBC’s zijn door het
ziekenhuis nauwlettend gevolgd en we zijn klaar voor de
implementatie van de DOT-systematiek.
De clusters 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 2011 stelde de Raad van Bestuur het strategisch plan bij
voor de jaren 2011 - 2014 en werden diverse veranderingen
doorgevoerd ter verbetering van de bestuurbaarheid en
vergroting van de externe oriëntatie. Klantwaarden zijn het
uitgangspunt voor de inrichting van de zorgprocessen. Het
ziekenhuis maakt gebruik van haar sterke intensive care om
de concurrentie op medische outcome aan te gaan. Verder
zetten we onze expertise bij medisch complexe patiënten‑
groepen in, in de concurrentie bij de electieve zorg. In de
Jaarverslag 2011 Ziekenhuis Gelderse Vallei 19

3.3 Raad van Toezicht

zieningen van het ziekenhuis om daarmee tot een zelfstan‑
dig oordeel te kunnen komen.

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 dat in het verslagjaar is geëvalueerd en
vastgesteld. Voor alle nevenfuncties van de beide leden van
de Raad van Bestuur is toestemming verleend door de Raad
van Toezicht.
De Raad van Toezicht heeft goedkeuring gegeven aan dit
jaarverslag.

In de formele stukken (managementinformatie) zoals kwar‑
taalrapportage en managementletter is een risicoparagraaf
opgenomen. Het interne beheersings- en controlesysteem
is goedgekeurd door de accountant en ter kennis gesteld
aan de Raad van Toezicht. Over de werking van dit systeem
wordt jaarlijks door de accountant gerapporteerd aan de
Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht in de manage‑
mentletter. De Raad van Toezicht heeft daarbij bijzondere
aandacht voor de beheersing van risico’s en de borging van
de kwaliteit van zorg.

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 Zorg‑
brede Governance Code.
In het voorjaar heeft de Raad het eigen functioneren ge‑
ëvalueerd onder leiding van een extern begeleider. Daarbij
is ook de Raad van Bestuursleden de gelegenheid geboden
om hun visie te geven op het functioneren van de Raad van
Toezicht. De aandachtspunten die hieruit naar voren kwa‑
men zijn in de loop van het jaar met elkaar besproken.
Toezicht op risico’s, strategie en prestaties
De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor zijn informa‑
tievoorziening. Binnen het kader van het beleidsplan en het
jaarplan en met behulp van de jaarplanning bepaalt de Raad
van Toezicht zijn informatiebehoefte, bespreekt deze met
de Raad van Bestuur en legt deze na dit overleg vast in zijn
jaarplanning. De Raad van Toezicht wordt geïnformeerd
over actuele zaken op het gebied van strategie, bouw, financiën, kwaliteit, personeel en organisatie, medische staf en
andere relevante actualiteiten, belangrijke problemen of
conflicten met of binnen de organisatie en over problemen
of conflicten in relaties met derden. De Raad van Toezicht
laat zich in beginsel niet in met dergelijke conflicten en
de daarbij betrokkenen. De Raad van Toezicht overlegt in
eerste instantie met de Raad van Bestuur.
De Raad van Toezicht ontvangt informatie
a. door de met de Raad van Bestuur overeengekomen
informatievoorziening dan wel door de informatieverstrek‑
king door de Raad van Bestuur;
b. door de gereguleerde en op wederzijdse informatie‑
voorziening afgestemde contacten met de medische staf,
ondernemingsraad, cliëntenraad en (eventueel) ontmoetin‑
gen met het managementteam of leden daarvan;
c. door bedrijfsbezoeken en door aanwezigheid bij sociale,
personele of andere bedrijfsevenementen.
De Raad van Toezicht kan indien nodig voor het uitoefenen
van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden op zijn
eigen wijze informatie inwinnen en heeft daarvoor conform
de statutaire bepalingen toegang tot bescheiden en voor‑

Bijeenkomsten
De Raad van Toezicht heeft, volgens de jaarplanning in
2011, zes reguliere vergaderingen gehouden in aanwe‑
zigheid van de leden van het Bestuursteam (Raad van
Bestuur en het medisch lid Bestuursteam). Er heeft een
extra vergadering plaatsgevonden, vanwege het later tot
stand komen van de begroting 2011. Oorzaak van de late
totstandkoming was de landelijke onduidelijkheid over de
macrokaders en de interne vertaling daarvan.
Bij een viertal vergaderingen was de Raad niet voltallig
aanwezig, namelijk:
12 januari
afwezig D.J. Bakker
24 maart
afwezig D.J. Bakker
21 september
afwezig R.J.A. van der Bruggen
15 november
afwezig R.J.A. van der Bruggen
Voorafgaand aan de reguliere vergaderingen vond telkens
een voorbereidend overleg plaats tussen de Raad van
Bestuur en de voorzitter, vice-voorzitter en ambtelijk
secretaris van de Raad van Toezicht.
Een delegatie vanuit de Raad van Toezicht heeft twee‑
maal een deel van een overlegvergadering van de ondernemingsraad bijgewoond, waar gesproken is over de
algemene gang van zaken op het gebied van productie en
financiën en gediscussieerd is over de invulling en wijze van
toezicht houden door de Raad van Toezicht en haar visie op
de keuzes van Ziekenhuis Gelderse Vallei toegespitst op de
onderwerpen kwaliteit en de investeringsbehoefte van de
organisatie.
Ook is eenmaal een vergadering van de cliëntenraad bijge‑
woond, waarbij met name gesproken is over de invulling
van het bindende voordrachtrecht van de cliëntenraad bij
de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht.
Met de medisch clustermanagers heeft de Raad gesproken
over de regionale samenwerking met andere ziekenhuizen,
de herconfiguratie van het zorgaanbod, de veranderingen
van positie van vrijgevestigd medisch specialisten en over
het belang van sturing op kwaliteit.
Daarnaast heeft de Raad zich op locatie laten informeren
over de werking van het Elektronisch PatiëntenDossier
(EPD) op de polikliniek oogheelkunde.
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Besluiten
Tijdens de Raad van Toezichtvergaderingen zijn naast the‑
matische onderwerpen ook de reguliere zaken volgens de
in het ziekenhuis gehanteerde Planning en Control-cyclus
besproken.
Er is goedkeuring verleend aan de door de Raad van Bestuur
vastgestelde begroting 2011. Aan de Raad van Bestuur
is met waardering voor het resultaat decharge verleend
betreffende het financiële jaarverslag over 2010, mede op
grond van een toelichting door de interne controller en de
accountant van Ernst & Young.
Voor de aanvullende hypothecaire geldlening voor de
parkeergarage met een looptijd van tien jaar, heeft de Raad
ermee ingestemd dat het ziekenhuis zich garant stelt om
de rente en aflossing van de Stichting Parkeren BV over te
nemen.
Goedkeuring is verleend aan herziening van de samen‑
werkingsovereenkomst met de gemeente Ede inzake het
parkeerbeleid.
Daarnaast zijn de volgende onderwerpen aan de orde
geweest:
• Het corporate kader 2012 is een combinatie van een
beleidsinhoudelijk- en financieel kader. De Raad van
Toezicht heeft hiermee ingestemd.
• De financiële resultaten van het ziekenhuis zijn
besproken aan de hand van een advies vanuit de
auditcommissie financiën op basis van de verstrekte
kwartaalrapportages.
• De opdracht aan de accountant is geformuleerd voor de
controle over het boekjaar 2012.
• Er is ingestemd met de meerjaren investeringsplannen
voor huisvesting, apparatuur en onderhoud.
Door middel van een presentatie is de Raad van Toezicht op
de hoogte gesteld van:
• Ontwikkelingen op het gebied van leiderschap in
ziekenhuizen.
• De stand van zaken rondom de invoering van het EPD.
• De vertaling van de strategische doelen van het
ziekenhuis in concrete, meetbare parameters in de vorm
van een balanced scorecard.
• Beleidsdoelstellingen van het Ministerie van VWS voor
de komende periode.
• Het bijgewerkte strategisch kader van het ziekenhuis
over de periode 2011-2014.      
• De ontwikkeling van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid
en gedrag’, naar aanleiding van de substantieel
groeiende maar vooral veranderende zorgvraag.
• De ontwikkeling van de verpleegkundige beroepsgroep.
Auditcommissie financiën
De commissie heeft in 2011 viermaal vergaderd met de
Raad van Bestuur en de controller.
De concept jaarstukken, de managementletter 2011, de
interim-bevindingen 2011 en de begroting 2012 werden
met de accountant besproken. Ook zijn de financiële

kwartaalrapportages aan de orde geweest.
De auditcommissie is uitvoerig geïnformeerd over de meer‑
jarenplanning voor de investeringskosten voor verbouw,
onderhoud en vervangingsinvesteringen.
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 Toe‑
zicht zelf. De werkwijze is in een reglement vastgelegd.
De remuneratiecommissie heeft in 2011 twee maal met
elkaar gesproken over de arbeidsvoorwaarden voor 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 remuneratie‑
commissie gebaseerd op de gemeenschappelijke regeling
van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in
Zorginstellingen (NVZT) en de Nederlandse Vereniging van
Ziekenhuis Directeuren (NVZD).
Ter voorbereiding op het jaargesprek met de leden van het
Bestuursteam hebben de leden van het dagelijks bestuur
en de remuneratiecommissie 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.
Commissie Kwaliteit van Zorg
Deze adviescommissie ondersteunt de Raad van Toezicht
bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het ter‑
rein van bewaking, beheersing en verbetering van kwaliteit
van zorg en heeft ook een klankbordfunctie. Het in 2011
door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gepubli‑
ceerde Toetsingskader voor bestuurlijke verantwoordelijk‑
heid voor kwaliteit en veiligheid is daarbij behulpzaam.
De commissie heeft in 2011 viermaal in reguliere samen‑
stelling vergaderd met de Raad van Bestuur in aanwezig‑
heid van de verantwoordelijken op het gebied van kwaliteit
van zorg vanuit de organisatie en de medische staf. Daarbij
is o.a. besproken:
• Het actieplan naar aanleiding van de NIAZ-heraccreditatie.
• De tussenrapportage van het VeiligheidManagementSysteem (VMS)-programma.
• De interne werkwijze rondom systematische incidenten
reconstructie en evaluatie (Sire).
• Een overzicht van het aantal klagers en klachten in
2011.
• Incidentmeldingen aan de IGZ. In het kader hiervan is
uitgebreid toegelicht hoe een Sire-onderzoek wordt
uitgevoerd en is een Sire-rapport als voorbeeld ter
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•
•
•

kennisgeving aangeboden.
IGZ-trajecten waarbij ook inspectiebezoeken hebben
plaatsgevonden, zoals de Top 1-2-3.
Er is een toelichting gegeven op het aanbestedingsproces voor zorginkoop.
Uitkomsten van de kwaliteitsindicatoren 2010 en de
verbeteracties die daaruit zijn voortgekomen.

Samenstelling en mutaties Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat in januari 2011 uit zes leden.
Aan de hand van een rooster van aftreden vindt herbenoe‑
ming plaats met een maximum van twee zittingstermijnen
van vier jaar. Vanwege de landelijke en lokale ontwikkelingen is met instemming vanuit de adviesorganen in 2011
besloten om de zittingstermijn van twee leden van de Raad
van Toezicht met maximaal een periode te verlengen, zodat
hun ervaring en kennis voor het ziekenhuis behouden blijft.
Met de zittende zes leden van de Raad van Toezicht zijn de
relevante specifieke deskundigheden voldoende in de Raad
vertegenwoordigd.
De leden van de Raad van Toezicht ontvangen maandelijks
een vergoeding, gebaseerd op de vigerende richtlijnen van
de NVTZ. De Raad van Toezicht heeft in 2011 in onafhanke‑
lijkheid haar taken kunnen uitvoeren. Situaties van belangenverstrengeling hebben zich niet voorgedaan.

Samenstelling Raad van Toezicht per 31 december 2011
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.
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3.4 Bedrijfsvoering
Planning- & Controlcyclus
De P&C-cyclus werd in 2011 volledig doorlopen. In de
kwartaalgesprekken werd de stand van zaken doorgeno‑
men. Tijdens de beleidsdagen is uitgebreid stilgestaan
bij de ontwikkelingen in de markt (externe oriëntatie), de
medische ambitie, het strategisch kader en de organisatie‑
ontwikkeling. In paragraaf 4.2 is hierover meer informatie
opgenomen.
Op de beleidsdagen werd de inhoud van het geïntegreerde
strategisch kader 2011-2014 en de kaderbrief 2012 samen‑
gesteld. Beide documenten zijn gericht op het vergroten
van de bestuurbaarheid en het vergroten van de externe
oriëntatie.
Alle clusters hebben aan de hand van de kaderbrief hun
ondernemingsplannen (zorgclusters), bedrijfsplannen
(ondersteunende clusters) en jaarplannen (stafafdelingen/
kenniscentra) opgesteld. De begroting 2012 was begin
december klaar.
Administratieve organisatie en interne controle
Binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei zijn er diverse proces‑
sen (bijvoorbeeld de registratie en facturatie geleverde
zorg, de salarisbetaling, het inkoop proces, etc) die vanuit
het perspectief van de waardeketen tot grote financiële
stromen leiden. De administratieve organisatie is op orde
en er wordt gecontroleerd of de afspraken goed worden
nageleefd (interne controle).
Het registreren en declareren van de geleverde zorg
verloopt in de ziekenhuiswereld sinds 2005 volgens de
DBC-systematiek. De externe accountant heeft op basis van
zijn interim-controle geconstateerd dat het DBC-systeem
in Ziekenhuis Gelderse Vallei goed functioneert. Hierbij
wordt mede gesteund op de werkzaamheden van de afde‑
ling internal control. Vanuit het DBC-controleplan worden
verschillende instrumenten ingezet (bijvoorbeeld systeem‑
controles, procescontroles en steekproefcontroles) om de
DBC-systematiek te controleren. Over 2011 is een goedkeu‑
rende bestuursverklaring inclusief accountantsverklaring
afgegeven over de gefactureerde DBC-omzet. Met deze
goedkeurende verklaring wordt bevestigd dat Ziekenhuis
Gelderse Vallei in 2011 heeft voldaan aan de eisen die wor‑
den gesteld in de NZa kaderregeling AO/IC.
Ziekenhuis Gelderse Vallei bewaakt de betrouwbaarheid
en validiteit van haar DBC-systematiek, onder meer door te
investeren in het ontwikkelen van DBC-managementinfor‑
matie, te beschikken over een interne controlefunctie en
analyseren en verbeteren van DBC-zorgprofielen. Tevens is,
mede met het oog op de landelijke ontwikkelingen richting
DBC’s op weg naar Transparantie (DOT), in projectvorm
gewerkt aan de kwaliteit van de registratie van zorgactivi‑
teiten.

In 2011 is de interne controlefunctie verder geprofessionali‑
seerd, waarbij ook andere waardestromen worden mee‑
genomen binnen het werkterrein (zoals bijvoorbeeld het
inkoopproces of het proces van salarisbetaling). De afdeling
internal control is als stafeenheid onder het hoofd Finan‑
cien, Informatie en Control (FIC) gepositioneerd en heeft
hierbij een signalerende en bewakende rol. De focus ligt
hierbij op het beheersen van risico’s binnen deze processen
en het bijdragen aan een betrouwbare informatievoorzie‑
ning. Samen met de verantwoordelijke proceseigenaren
werkt internal control aan de verbetering van processen en
het beheersen van de risico’s.
Volgens plan zijn diverse administratieve processen in kaart
gebracht en zijn risicoanalyses opgesteld die met de proce‑
seigenaren zijn afgestemd. De bevoegdhedenregeling met
bijbehorend procuratieschema is vastgesteld. Praktische
implementatie en controle loopt door tot in 2012. Controle‑
plan 2011 is uitgevoerd en hierover is gerapporteerd.
Resultaten worden verwerkt in de risk- & en controlmatrix
in Easy2comply. Het werkveld is uitgebreid met IT-control
(via Cobit kader en audit NEN 7510), commissie risicoana‑
lyse is opgezet (inrichting ISMS) en eerste controles zijn
uitgevoerd. Het project verrichtingen administratie is
afgerond, Het OK verrichtingenproject valt onder verant‑
woording management OK. Monitoring van de resultaten
is een continu proces.
Opvolgen van aanbevelingen uit de management letter en
DBC-controles (verantwoordingsdocument) zijn uitgevoerd.
Risicomanagement
De Raad van Bestuur is in 2009 gestart met implementatie
en borging van risicomanagement in de P&C-cyclus. Het
eigenaarschap is in de organisatie belegd. In 2010 hebben
alle afdelingen een risicoprofiel opgesteld dat voortvloeit
uit de hoofdprocessen op de afdelingen. Met behulp van
Enterprise Risk Management en het COSO-model moeten
alle risico’s worden samengebracht. Het model waarborgt
dat op elk deelgebied en op elk organisatieniveau de risico’s
worden geanalyseerd en beheerst. Verder identificeert
COSO de relaties tussen de ondernemingsrisico’s en het in‑
terne beheersingsysteem. Ook voorziet COSO in het verkrij‑
gen van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen.
In 2011 zijn in het kader van integraal risicomanagement
de eerste stappen naar aansluiting op de strategie van
Ziekenhuis Gelderse Vallei gezet. Hiervoor is een standaard
risicolijst opgesteld en deze is vertaald naar een risicopro‑
fiel (zie onderstaande tabel).
In 2011 is de inventarisatie van medische apparatuur voor
95% afgerond. Implementatie van de risicogetallen wordt
in 2012 uitgevoerd.
Risicobeheersing vanuit kwaliteitssysteem
Ziekenhuis Gelderse Vallei voldoet voor wat betreft het
aanleveren van kwaliteitsinformatie aan de eisen van
transparantie. De kwaliteitsindicatoren van de IGZ worden
aangeleverd evenals de verplichte indicatoren Zichtbare
Zorg (ZiZo).
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Risico’s, kansen en onzekerheden
Risicogebied
Kwaliteit van zorg

Kwaliteit van arbeid

Risico
Te veel aanbod gericht waardoor
gangbare technieken uit het oog
verloren worden.
Ziekenhuis reageert niet snel genoeg op de
vraag vanuit verschillende doelgroepen.
Afhankelijkheid van ICT infrastructuur.
Nieuwe rol professional als coach wordt
nog onvoldoende opgepakt.
aanspreekgedrag moet verbeteren
Niet voldoen aan de STZ criteria.
Afwezigheid werknemers door ziekte.

Positionering

Onvoldoende coherent beleid t.a.v.
het voedingsziekenhuis.
Onvoldoende vermarkten van bijzondere
voedingsbehandelingen.
Te lage opbrengst van de productie.

Financiën, ICT en vastgoed

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

Aan zorgverzekeraars is aanvullende proces- en kwaliteitsinformatie aangeleverd ten behoeve van de zorginkoop en
specifieke aanbestedingstrajecten. Alle afdelingen beschikken
over een uitgewerkt hoofdproces, inclusief een prospectieve
risicoinventarisatie (PRI). Het ziekenhuis heeft als onderdeel
van haar kwaliteitssysteem een intern auditsysteem. Alle afdelingen worden eenmaal in de vier jaar geaudit. Waar nodig
wordt deze frequentie opgevoerd en kan een specifieke audit
worden uitgevoerd. Voor het Top 1-2-3 traject voor operatie‑
patiënten is een uitgebreide audit ontwikkeld en in september
2011 uitgevoerd. Naar aanleiding van de uitkomsten van
deze audit heeft de IGZ dit themadossier gesloten en is dit
onderwerp overgedragen aan het reguliere toezicht. Verbeterpunten naar aanleiding van deze audit zijn opgepakt.
Om tot een betere integratie van audits te komen is een pro‑
ject gestart om de mogelijkheden te onderzoeken om audits
vanuit verschillende invalshoeken samen te voegen. Hierbij
wordt gedacht aan onder meer de RI&E (risicoinventarisatie
en evaluatie vanuit medewerkersperspectief), informatiebe‑
veiliging, hygiëne en medische apparatuur. Begin 2012 zijn
hiervoor twee proefaudits uitgevoerd. Na evaluatie van de
proefaudits wordt besloten hoe dit onderwerp verder wordt
opgepakt.
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 jaarlijks geëvalueerd en aangepast. Medewerkers
die quickscans uitvoeren worden hierbij betrokken.

Maatregelen
Doorvoeren nieuwe manier van werken:
professional als coach, patiëntengroepen
definiëren, functionele eenheden.
(Voor meer informatie paragraaf 4.2.1 en
4.2.5.)

Verantwoordelijkheidstoedeling voor
realisatie criteria STZ.
Medewerkers met zwaar werk op
meerdere plekken inzetbaar maken.
Stuurgroep voeding maakt visiedocument
voeding + implementatie (zie 4.2.4).
Publiciteit vergroten bij succesvolle
behandelprogramma’s.
Goede relatie + afspraken met
belangrijkste zorgverzekeraars.
Uitvoering project DOT.
Project ‘in 1 keer goed’ ter verlaging
van herstelkosten en dubbele handelingen.

Retrospectief worden meldingen in de patiëntenzorg onderzocht. Kwaliteitsadviseurs ondersteunen dit proces op
afdelingsniveau en verzorgen rapportages op clusterniveau.
Centraal worden trends gevolgd en alle incidenten met
medicatie zijn centraal besproken. Ernstige incidenten en
calamiteiten worden gemeld bij de inspectie en met behulp
van de Sire-methodiek onderzocht.
In paragraaf 4.8 is nadere informatie opgenomen over
risicomanagement. In paragraaf 4.2, 4.3 en 4.4 worden de
activiteiten beschreven die zijn ondernomen in het kader
van het beheersen van risico’s.
Fraude-aspecten en misstanden
Tijdens de jaarrekeningcontrole wordt tijdens interviews
door de accountant meer expliciet aandacht besteed aan
fraude, het invullen van een fraudechecklist en de beoorde‑
ling van (bijzondere) journaalposten in de financiële admini‑
stratie. Er 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 onderne‑
mingsraad is vastgesteld. Er waren er geen meldingen van
misstanden.
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3.5 Medische staf
Kwaliteit
DB kwaliteit
De nieuwe structuur die in 2010 is voorgesteld, is in het ver‑
slagjaar uitgevoerd. Door een permanente vertegenwoordi‑
ging vanuit het stafbestuur is de lijn tussen de organisatie
en de medische staf op het gebied van kwaliteit kort.
Prestatie indicatoren
De verantwoordelijkheid voor de prestatie indicatoren is
anders belegd , een systeem voor continue monitoring is
opgezet.
Individueel functioneren medisch specialist (IFMS)
Door een verdubbeling van het aantal auditoren zal het
komend jaar flinke voortgang worden gemaakt in het
aantal gesprekken. De doelstelling is dat jaarlijks het func‑
tioneren van 40 tot 60 medisch specialisten kan worden
geëvalueerd.

Necrologiecommissie
De necrologiecommissie is in oktober van het verslagjaar
in een nieuwe samenstelling en met een nieuwe werkwijze
begonnen. Alle relevante vakgebieden zijn in deze stafcom‑
missie vertegenwoordigd. De commissie wordt voorgeze‑
ten door één van de pathologen.
Vorming stafmaatschap
Op 31 december 2011 zijn de stukken bij de notaris gete‑
kend voor de vorming van een stafmaatschap. Dit orgaan is
een collectief van alle vrijgevestigd medisch specialisten.
Aanleiding tot de vorming is het landelijke besluit om het
budget voor de medisch specialistische zorg vanaf 2012
centraal aan te bieden. De stafmaatschap stelt een regeling
ter verdeling van het honorarium op, over het variabele
deel van het honorarium moeten afspraken worden ge‑
maakt met de Raad van Bestuur.
Het medisch stafbestuur kan alle zaken die de vrijgevestigd
medisch specialisten betreffen, zoals de kostenverdeling,
overlaten aan het collectief. Het stafbestuur kan zich hier‑
door meer richten op zorginhoudelijke zaken en kwaliteit.
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Samenwerking met andere ziekenhuizen
In de tweede helft van het verslagjaar is samenwerking
gezocht met ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en het Slinge‑
landziekenhuis in Doetinchem. Samenwerking met andere
ziekenhuizen is nodig om aan de kwaliteitseisen te voldoen
die gesteld worden aan hoogcomplexe, laagvolume ingre‑
pen.
De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2012 hier‑
toe een convenant wordt ondertekend door de ziekenhui‑
zen en de medische staven.
Samenwerkende Topklinische ziekenhuizen (STZ)
De mogelijkheid tot geassocieerd lidmaatschap, een tus‑
senstap tot volledige toetreding, is niet meer mogelijk. Dit
betekent dat onverminderd moet worden gefocust op het
behalen van het lidmaatschap door het verkrijgen van meer
medisch specialistische opleidingen. Pas als we volledig aan
alle eisen voldoen behoort toelating tot de mogelijkheden.
Taakverdeling stafbestuur
In 2011 is een begin gemaakt met een portefeuilleverdeling
binnen het stafbestuur. Was de vertegenwoordiging eerst
volgens het model snijdend, beschouwend en ondersteu‑
nend, is de vertegenwoordiging als volgt opgezet: verte‑
genwoordiger vanuit de vrijgevestigde medisch specialisten
(tevens bestuurslid stafmaatschap), vertegenwoordiger
specialisten in loondienst, verantwoordelijke voor oplei‑
ding, verantwoordelijke voor kwaliteit.
Samenwerking met de Raad van Bestuur
Raad van Bestuur en staf bestuur evalueren regelmatig hun
samenwerking. Dit is nodig om efficiënt en op basis van

wederzijds vertrouwen gezamenlijk de organisatie te
kunnen leiden.
In 2011 is gekozen voor een andere invulling voor de
halfjaarlijkse bijeenkomsten met de Raad van Toezicht.
Het stafbestuur verwacht daardoor meer inhoud te kunnen
geven aan dit overleg.
Document Medische Staf
In het Document Medische Staf zijn alle afspraken tussen
Raad van Bestuur en medische staf vastgelegd. De ver‑
wachting is dat de laatste onderdelen in de loop van 2012
kunnen worden aangeboden en gefiatteerd.
Samenwerking eerste lijn
De samenwerking met huisartsen en specialisten oude‑
rengeneeskunde heeft vorm gekregen in de opzet van
een platform 1e/2e lijn waarin de samenwerking langs de
medische as vorm en inhoud krijgt.
Beide partijen hechten veel belang aan een goed gestructu‑
reerde samenwerking
Het stafbestuur was per 31 december 2011 als volgt
samengesteld:
Ph. M. Kruyt, voorzitter
B. Bertina, vice-vooorzitter
Mw. K.T.M. Oud (vertegenwoordiger dienstverbanders)
dr. J.J. Uil, lid (tot 1 januari 2012)
Mw. dr. J. Klein Gunnewiek, lid (aandachtsgebied kwaliteit)
P. Zuure, lid
Mw. M.A. Zwanenburg, ambtelijk secretaris
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3.6 Ondernemingsraad

Adviesbesluiten
Besluit

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 2011
veertien bezet.
Vanuit de organisatie is een beleidsmedewerker aan de OR
toegevoegd die geen lid is van de OR maar het ambtelijk
secretariaat voert.

1

In 2011 waren vijf onderdeelcommissies (OC’s) actief. De
OC’s, die zijn ingesteld door en onder de verantwoorde‑
lijkheid vallen 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
cluster of 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 de OV’s 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.
In 2011 ontving de OR 14 advies- en 4 instemmingsaanvragen:
Instemmingsbesluiten
Besluit
1
2
3
4

Instemming verleend

Herzien reglement IBC
Wijziging functiehuis poliklinieken
Bedrijfsfitness voor medewerkers
Beleidsnotitie Handboekregeling vakantie

ja
ja
ja
ja

2
3

4
5

Positief advies

Beleidsnotities: voortgang parkeergarage,
verruimen inzagerecht elektronisch dossier,
centraal kader inrichten organisatie,
functiereductie P&O 2011, leercheque,
beleid investeringen, beleidsnotitie
oriëntatie samenwerking HAP en SEH
ZGV, beleidsnotitie Visie polikliniek van
de toekomst.
Belangrijke investeringen: investeringaanvraag
waterinstallatie dialyse, At Your Request
(actualisering) reglementen: Beleidsnotitie
en reglement IT board, FWG procedure
functiebeschrijving en addendum
Strategisch kader 2011-2014
Rooster van aftreden Raad van Toezicht

ja
ja

ja
ja
ja

Dagelijks Bestuur per 31 december 2011
• Mw. P. de Feiter, voorzitter
(specialistisch verpleegkundige kinder- en
jongerenafdeling)
• Dhr. A.G. van Harten, secretaris
(specialistisch verpleegkundige IC)
• Mw. N. ten Holte, plv. voorzitter
(specialistisch verpleegkundige dialyse)
• Mw. B.S. Stroeve, plv. secretaris
(verpleegkundige recovery)
Leden :
• Mw. A. Benthem
(specialistisch verpleegkundige oncologie)
• Mw. H. Daatzelaar
(verpleegkundige stroke unit neurologie)
• Mw. N.M.E. Debets
(psychologisch assistent)
• Mw. M.H. Hellinga
(afdelingssecretaresse chirurgie 3)
• Mw. E. Klein Gebbink
(specialistisch verpleegkundige hartbewaking)
• Mw. C. Rotte
(secretaresse polikliniek longgeneeskunde)
• Dhr. B. Tabali (analist KCHL)
• Mw. E. Tanis
(senior verpleegkundige orthopedie)
• Dhr. K. Zoeteweij
(apothekersassistent)
• Mw. R.M.C. Zweers
(analist KCHL)
Beleidsmedewerker / ambtelijk secretaris:
• Mw M. Muller
De OR had op 31 december 2011 3 vacatures.
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3.7 Cliëntenraad
De leden van de cliëntenraad (CR) hebben zich conform de
Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen in 2011
op diverse zaken gericht. Hierbij zijn de gemeenschappelijke
belangen van patiënten, begeleiders en bezoekers centraal
gesteld en behartigd.
Het aantal onderwerpen waarbij de CR betrokken wordt
neemt elk jaar toe. Dit betekent dat de werkdruk voor de le‑
den van de CR toeneemt en er hogere eisen worden gesteld
aan de expertise van de leden. Begin 2011 heeft de CR een
meerjarenplan opgesteld waarin een aantal thematische
speerpunten zijn benoemd. Aan de hand van het meerja‑
renplan beoordeelt de CR regelmatig of de speerpunten
moeten worden bijgesteld
Werkwijzen om de cliëntenbelangen zo goed mogelijk te
behartigen zijn:
• Bewaken van aanbod van kwalitatief hoogwaardige
medische zorg op een betrokken en patiëntgerichte wijze
door o.a. systematisch na te gaan hoe de kwaliteit (en
kwantiteit) van zorg gegarandeerd en/of verbeterd kan
worden.
• Alert zijn op in- en externe ontwikkelingen die van belang
zijn voor de cliënt.
• Alert zijn op signalen van de achterban en deze vertalen
richting de organisatie.
• Uitbrengen van gevraagd en ongevraagd advies aan de
Raad van Bestuur.
• Actief benaderen van de achterban o.a. via de website
om te weten te komen wat er leeft onder de cliënten van
Ziekenhuis Gelderse Vallei.

• Vragen blijven stellen aan allerlei personen of geledingen
in en buiten het ziekenhuis.
• Deelnemen aan overlegstructuren van cliëntenraden in
de regio.
• Leveren van afgevaardigden in overkoepelende organisaties zoals ZorgBelang en Cliëntenraad ARTI (CLAR).
De CR heeft wegens het grote aantal adviesaanvragen
eenmaal extra vergaderd. In totaal is de raad 11 keer bijeen
geweest. Tweemaal in aanwezigheid van de voorzitter Raad
van Bestuur en eenmaal in aanwezigheid van de voorzitter
Raad van Bestuur en een delegatie van de Raad van Toe‑
zicht. Daarnaast heeft de voorzitter medische staf eenmaal
een vergadering van de CR bijgewoond.
Naast de vergaderingen zijn er vijf reguliere overleggen
geweest tussen het dagelijks bestuur van de CR en de voor‑
zitter van de Raad van Bestuur, welke in het teken stonden
van het uitwisselen van informatie over bijvoorbeeld
nieuwe ontwikkelingen en het op de hoogte houden van
elkaars activiteiten. Het dagelijks bestuur is 11 maal bijeen
geweest ter voorbereiding van de vergaderingen. Daar‑
naast hebben twee leden van het dagelijks bestuur gehoor
gegeven aan de uitnodiging van de Raad van Toezicht voor
een jaargesprek.
Ook afgelopen jaar heeft de CR zich tijdens de reguliere ver‑
gaderingen door zorgprofessionals uit Ziekenhuis Gelderse
Vallei laten informeren over uiteenlopende onderwerpen.
Bijvoorbeeld over: e-health, kwaliteit, klachtenafhandeling,
DOT en de financiering van de uitbreidingsplannen. Naar
aanleiding van de informatie over e-health is aan het facili‑
tair bedrijf de vraag voorgelegd of de trajecten multimedia
en e-health tegelijk kunnen worden ontwikkeld en niet als
afzonderlijke trajecten.
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De CR heeft een actieve rol gespeeld in de benoemingsprocedure van de voorzitter van de klachtencommissie
In 2011 heeft het thema achterbanraadpleging centraal
gestaan. Studenten van de Kleine Consultant hebben de
cliëntenraad tijdens een studiemiddag geholpen om beter
zicht te krijgen op dit thema en handvaten te ontwikkelen
om activiteiten op dit gebied te ontplooien.
Bijwonen van bijeenkomsten
Met grote regelmaat is de CR betrokken geweest bij bijeen‑
komsten in het ziekenhuis. Bijvoorbeeld bij de opening van
de catherisatiekamers, de uitreiking van de NIAZ accredita‑
tie, en de afsluitende werkconferentie organisatieontwik‑
keling.
Daarnaast zijn diverse congressen, netwerkdagen en
symposia bezocht georganiseerd door o.a. ZorgBelang, LSR,
Medisch Ethische Commissie (MEC) Ziekenhuis Gelderse
Vallei, Opella en cliëntenraden in de regio Gelderland en
omstreken.
In 2011 is de CR gastheer geweest van de jaarlijkse CLAR
bijeenkomst met cliëntenraden uit de regio.

Samenstelling CR per 31 december 2011
J.W. Overeem, voorzitter, Renswoude
Mw. A.G. Kaptein, secretaris, Barneveld
Mw. M.A. Zeelen, vice voorzitter, Wageningen
Mw. F. Bijl, Veenendaal
Mw. H.S.T. Blankestijn, Veenendaal
A.C. Boer, Veenendaal
Mw. W. Jungheim, Veenendaal
A. Klaassen, Barneveld
J.L. Kooij, Ede
Mw. M. Faassen, ambtelijk secretaris

Adviezen
In 2011 heeft de CR gevraagd en ongevraagd advies uitge‑
bracht aan de Raad van Bestuur over o.a.:

Besluit
1. Begroting 2012
2. Verruiming inzagerecht EPD
3. Businesscase uitbreidingsbouw parkeergarage
4. Centraal kader inrichting organisatie
5. Jaarrekening 2010
6. Geïntegreerd strategisch kader 2011-2014
7. Aanpassing rooster v. aftreden Raad van Toezicht
8. Grondvorm Organisatieontwikkeling
9. Invoering At Your Request voedingssysteem
10. Oriëntatie op samenwerking tussen HAP en SEH ZGV
11. Visie Polikliniek van de Toekomst
12 Verpleegkundig beleid

Positief advies
ja
ja, o.v.v. extra aanbevelingen
ja, o.v.v. extra aanbevelingen
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja, o.v.v. extra aanbevelingen
ongevraagd advies met aanvullende aanbevelingen
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3.8 Verpleegkundige
adviesraad
Het jaarthema van de verpleegkundige adviesraad (VAR) in
2011 was: ‘De verpleegkundige aan zet’. Met dit jaarthema
heeft de VAR een oproep gedaan aan verpleegkundigen om
zich in te zetten voor een actieve deelname aan de ontwikkeling van het verpleegkundige beroep in Ziekenhuis Gelderse
Vallei.
VAR lunches
Iedere maand is er, met uitzondering van de maand mei
waarin de dag van de verpleging plaatsvond, een VAR lunch
georganiseerd.
De volgende onderwerpen zijn op de lunches aan bod
gekomen:
• Januari: Ouderenzorg Lay-out tabel?
• Februari: Waar ligt jouw grens? Protocol in de praktijk.
• Maart: Organisatieontwikkeling in ZGV. Wat kun je er
als verpleegkundige mee?
• April: De verpleegkundige checklist bij palliatieve
sedatie.
• Juni: EVD (elektronisch verpleegkundig dossier).
• Juli: Bloopers in de wondzorg.
• Augustus: Bouwen aan de brug terwijl je erover loopt,
E-learning.
• September: van TOBBEN naar TOPPEN. TOP 3 ontslagcriteria.
• Oktober: Strafrecht.
• November: Opkomen voor je vak. De ondraaglijke
braafheid van het professionele bestaan.
• December: van ZZ (ziekte en zorg) naar GG
(gezondheid en gedrag).
Dag van de Verpleging
Op donderdag 12 mei 2011 is de dag van de verpleging
gevierd in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Op de dag van de
verpleging wordt traditioneel de verpleegkundige trofee
uitgereikt aan één of meerdere verpleegkundigen die door
hun inzet een bijdrage hebben geleverd aan de kwaliteit
van zorg. Deze trofee werd uitgereikt aan Magda van de Pol
met haar bijdrage aan de MS poli. Op de plaquette die in
het personeelsrestaurant hangt is haar naam en het project
toegevoegd. Tijdens deze dag is er een verwenprogramma
voor verpleegkundigen en verzorgenden georganiseerd om
hen extra te bedanken voor het werk dat zij doen.
Adviezen
In 2010 heeft de VAR over de volgende onderwerpen advies
uitgebracht:

Besluit
Positief advies
Invoering leercheque
ja
Grondvorm organisatie ZGV
ja
Invoering voedingssysteem At Your Request
ja
Nieuwe richtlijn reanimatie
ja
Inzagerecht EPD
ja
Reglement BCWO
ja
Strategisch kader 2011-2014
ja
Oriëntatie op samenwerking tussen HAP en
SEH ZGV
ja
9 Visie polikliniek van de toekomst
ja
10 Verpleegkundig beleid
ja

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Studiedagen
Tijdens de studiedag in april is er een gastspreker geweest
van V&VN die samen met de VAR gekeken heeft naar de rol
en positie die een VAR kan hebben binnen de organisatie.
Dit is toegespitst op de eigen positie. Diverse mensen in
verschillende functies in de organisatie zijn gevraagd naar
hun visie op de VAR in Ziekenhuis Gelderse Vallei. Deze
informatie is meegenomen naar de tweede studiedag in
oktober waarbij het jaarplan, meerjarenbeleidplan en huis‑
houdelijk reglement zijn vastgesteld
Overleg met de Raad van Bestuur
Vorig jaar is de vergaderstructuur Raad van Bestuur -VAR
gewijzigd. De Raad van Bestuur sluit nu aan bij de vergade‑
ring van de VAR en afwisselend wordt het voorzitterschap
ingevuld door de Raad van Bestuur en de voorzitter van de
VAR. Deze structuur is in 2011 gecontinueerd en als positief
ervaren.
Overige activiteiten
• Ontwikkeling verpleegkundig beleid.
• PR-plan, jaarplan 2011 en meerjarenbeleid zijn geschreven.
• Het huishoudelijk reglement is aangepast en ter
goedkeuring naar de Raad van Bestuur gegaan.
• Welkom nieuwe bestuursleden: Bregta Klaassen, Jennifer
Halfmouw, Marleen van Dijk en afscheid bestuursleden:
Charlotte Otten, Diane Brons, Herma Hammingh.
Samenstelling bestuur VAR op 31 december 2011
Mw. B. Kievit, voorzitter (unithoofd SEH)
Mw. T. van Gaans, vice voorzitter/secretaris
(verpleegkundig IC i.o.)
W. de Heer, penningmeester
(verpleegkundige recovery)
Mw. G. Douw, lid (verpleegkundige chirurgie 1 en
verplegingswetenschapper)
Mw. B. Klaassen, lid (oncologie verpleegkundige)
Mw. J. Halfmouw, lid (verpleegkundige gynaecologie/
urologie)
Mw. M. van Dijk, lid (verpleegkundige neurologie)
Mw. T. Holwerda, adviseur (hoofd zorginnovatie)
Mw. M. Krijgsman, ambtelijk secretaris
G. Vermeulen, adviseur op afroep
(beleidsmedewerker zorg)
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3.9 Medisch Ethische
Commissie en Beoordelings‑
commissie medisch weten‑
schappelijk onderzoek
Medisch ethische commissie
De medisch ethische commissie (MEC) heeft in 2011 zeven
keer vergaderd.
Het werk van de MEC stond in 2011 in het teken van het
actualiseren van de richtlijn zwangerschapsafbreking op
basis van de huidige wetgeving.
Er is een advies t.a.v. KNMG richtlijn palliatieve sedatie aan
de Raad van Bestuur gegeven.
Tijdens het goedbezochte, jaarlijkse symposium in oktober
met als titel: ‘Medisch handelen; zinvol of soms zinloos?’
is onder leiding van de ethicus van de MEC het onderwerp
vanuit verschillende kanten belicht en bediscussieerd.

J.K. van Buren, lid (maatschappelijk werker)
Mw. F. Koenraads, extern lid (jurist)
J. Kroeze, lid (chirurg)
F. Kuipéri, lid (klinisch neuropsycholoog)
Mw. B. Marseille, lid (verpleegkundige ‘snijdend’)
G. Palmboom, extern lid (ethicus)
M.A. Siezenga, lid (internist / nefroloog)
F.A. Wilschut, lid (longarts)
Mw. M. Krijgsman, ambtelijk secretaris
Vacature medicus ‘snijdend’
Vacature vplk. ’niet snijdend’
BeoordelingsCommissie Wetenschappelijk Onderzoek
De beoordelingscommissie wetenschappelijk onderzoek
(BCWO) heeft de Raad van Bestuur geadviseerd over de
lokale uitvoerbaarheid van onderzoeken, die door een
erkende METC zijn beoordeeld. Daarnaast hebben indivi‑
duele leden van de commissie een groot aantal aanvragen
behandeld die niet onder de reikwijdte van de WMO vielen.

In 2011 is de commissie eenmaal bijeen geweest voor een
casusbespreking.

Sinds januari 2011 is de BCWO gepositioneerd onder het
leerhuis en maakt de ambtelijk secretaris deel uit van de
research unit in het leerhuis. De research unit heeft een
centrale, coördinerende, stimulerende en professionalise‑
rende rol voor alle vormen en niveaus van klinisch weten‑
schappelijk onderzoek binnen het ziekenhuis.

Samenstelling MEC per 31 december 2011
Mw. T. Holwerda, voorzitter (hoofd zorginnovatie)
Mw. N. Janssen, vice voorzitter/secretaris ( dietist)
J. Brogtrop, lid (ziekenhuisapotheker)
G.F. Dekker, lid (geestelijk verzorger)
Mw. H. Dolstra, lid (verpleegkundige ‘snijdend’)

Activiteiten in samenwerking met de research unit
De BCWO is betrokken geweest bij:
- Stroomlijning en waar mogelijk vereenvoudiging van
de procedures voor het aanmelden van voorgenomen
wetenschappelijk onderzoek.
- Herziening van het BCWO reglement.
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-

-

De trainingsmodule van de research unit op het gebied
van wet- en regelgeving voor klinisch onderzoek. De
BCWO heeft een onderdeel van de training verzorgd.
Het ontwikkelen van een specifiek onderzoeksregistratiesysteem voor het registreren van het wetenschappelijk
onderzoek.

ten opzichte van 2010 (zie tabel 1). Deze toename is
te danken aan een toename van het wetenschappelijk
onderzoek, waaronder ook een toename van onderzoek
door het samenwerkingsverband van het ziekenhuis met
de Wageningen Universiteit. Een onderverdeling van de
nieuwe onderzoeksprojecten naar medisch, verpleegkun‑
dig en paramedisch onderzoek is gegeven in figuur 1. Het
grootste gedeelte van het wetenschappelijk onderzoek dat
in Ziekenhuis Gelderse Vallei verricht wordt, is medisch van
aard. Een onderverdeling naar het vakgebied van de lokaal
verantwoordelijke onderzoeker is gegeven in tabel 2. In het
geval er sprake is van twee gelijkwaardige lokaal verant‑
woordelijk onderzoekers is een aangemeld onderzoeksproject bij beide onderzoekers voor 0,5 geteld.

Onderzoeksprojecten
De BCWO is in 2011 zestien keer bijeen geweest. In totaal
zijn 54 voorgenomen onderzoeksprojecten via de research
unit aangemeld bij de BCWO. In alle gevallen is de commis‑
sie (uiteindelijk) tot een positief advies gekomen en heeft
de Raad van Bestuur het advies van de BCWO overgenomen.
Er is een toename in het aantal aanmeldingen van 42 %

Tabel 1. Aangemeld voorgenomen wetenschappelijk onderzoek
WMO-plichtig
2011
2010
23
16

Totaal
Verdeling per initiator
Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV)
1
Academisch centrum
11
Samenwerking ZGV / Wageningen Universiteit
0
Commerciële partij
6
Onderzoek waarbij ZGV faciliteert
5

1
7
2
6
0

Figuur 1. Verdeling aangemelde voorgenomen onderzoeksprojecten 2011 naar (para-)medisch en verpleegkundig
onderzoek

7
12
12
0
0

7
5
9
1
0

Tabel 2. Verdeling aangemelde voorgenomen onderzoeksprojecten 2011 naar vakgebied van lokale onderzoeker

	
  

Overige activiteiten
Verder zijn de onderstaande symposia en bijeenkomsten
bezocht:
• Symposium ‘Biobanken in perifere ziekenhuizen, ja of nee’
• Symposium Patiënteninformatie in Nederland’
georganiseerd door VWS i.s.m. de Nederlandse Vereniging Medisch Ethische Toetsingscommissies (NVMETC)
• NVMETC algemene jaarvergadering
• Food for Thought bijeenkomst georganiseerd door de
Alliantie Voeding Gelderse Vallei

niet WMO-plichtig
2011
2010
31
22

Specialisme lokale onderzoeker Aantal projecten
Interne geneeskunde
7,5
MDL
6,5
Chirurgie
6
Alliantie Voeding Gelderse Vallei
5
Fysiotherapie
3
Intensive care
3
Ziekenhuishygiëne
3
Cardiologie
2
Geriatrie
2
Kwaliteit
2
Longgeneeskunde
2
Anesthesiologie
1,5
Kindergeneeskunde
1
Medische psychologie
1

Samenstelling BCWO per 31 december 2011
J. Brogtrop, voorzitter (ziekenhuisapotheker)
F.A. Wilschut, secretaris (longarts)
D.J. Bac, lid (MDL-arts)
Mw. I. v.d. Bunt, lid (verpleegkundige)
G. Dekker, plv. lid (geestelijk verzorger)
Mw. M. Faassen, ambtelijk secretaris
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4. Beleid, inspanningen
en prestaties

4.1 Meerjarenbeleid
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 professio‑
neel en goed opgeleid.
Samen wordt gewerkt aan uitstekende zorg. Kenmerkend
voor de werksfeer in Ziekenhuis Gelderse Vallei is de col‑
legialiteit 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.
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Visie en strategie
In de 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 spe‑
cifieke 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.
Profilering
In 2014 is Ziekenhuis Gelderse Vallei een groot en modern,
zelfstandig, non-profit en regionaal opleidingsziekenhuis
met een hoofdlocatie in Ede voor complexe curatieve zorg.
Kennis -, kapitaalintensieve- en acute zorg zullen kenmer‑
kend zijn voor het profiel van deze hoofdlocatie.
Voor inwoners van de grote kernen Barneveld, Veenen‑
daal en Wageningen is de (poliklinische) zorg dichtbij huis
beschikbaar in onze goed geoutilleerde spreekuurcentra. Op
alle locaties gelden ruime openingstijden. Een deel van de
zorg wordt thuis gegeven met behulp van digitale voorzie‑
ningen. Het ziekenhuis stelt haar kennis beschikbaar aan de
keten om (chronische) zorg dichtbij de patiënt te leveren.
Electieve zorgprocessen worden kwalitatief goed en doel‑
matig aangeboden of afgestoten.
Ziekenhuis Gelderse Vallei vult haar maatschappelijke func‑
tie van zorgverlener, werkgever, opleider en ondernemer
vraag- en doelgericht in. Ziekenhuis Gelderse Vallei biedt
een breed pakket goed georganiseerde uitstekende zorg
aan. Met wetenschappelijk onderbouwde voedingsconcep‑
ten en voedingsbehandelingen versterkt Ziekenhuis Gel‑
derse Vallei deze zorg en onderscheidt zich hiermee in de
zorgmarkt. Ziekenhuis Gelderse Vallei staat voor duurzame
zorg en voelt zich verantwoordelijk voor de beschikbaarheid
en betaalbaarheid van zorg nu en voor de komende genera‑
ties. Vanuit de kernwaarden patiëntgericht, professioneel,
gezamenlijk en ondernemend, is Ziekenhuis Gelderse Vallei
een betrouwbaar en aantrekkelijk ziekenhuis voor patiën‑
ten, werknemers, zorgpartners en relaties.
Zorg
De kliniek in Ede levert de complexe curatieve zorg met
deskundige professionals en state of the art apparatuur.
Het ziekenhuis beschikt over een IC level 3, spoedeisende
hulp en acute verloskunde volgens vigerende normen.
Een groot deel van de opnamecapaciteit is in gebruik voor
acute en complexe zorg.
Ziekenhuis Gelderse Vallei beschikt over een functionerend
electief centrum voor laagcomplexe planbare (chirurgische)
zorg. In samenwerking met het ARTI kunnen onze patiënten
voor 80% van hun bestralingsbehandelingen in Ede terecht.
Onze zorg is procesgericht, multidisciplinair en zo nodig in
transmurale ketens georganiseerd met goede afspraken
over taken en verantwoordelijkheden. In afstemming met
de patiënt en in samenwerking met ander zorgaanbieders
maken we afspraken over de regie van het individuele
zorgproces, waarbij we rekening houden met de mate van

zelfredzaamheid en de omgeving van de patiënt.
Met onze visie op klantwaarden sluit het aanbod van
Ziekenhuis Gelderse Vallei aan op de behoeften en wensen
van de verschillende doelgroepen. We zijn sterk in een
goede relatie met de klant door zorg te bieden vanuit een
persoonlijke benadering. Dit houdt in: duidelijke (interac‑
tieve) communicatie met en begeleiding van de patiënt,
familie en verwijzers. Voor patiënten met een planbare
zorgvraag ligt de nadruk op een goed georganiseerd proces.
Bij patiënten met een acuut, complex probleem staat
snelle, interventiezorg van specifiek deskundige zorgverle‑
ners voorop. Voor omschreven doelgroepen zoals ouderen,
gezinnen en patiënten binnen de oncologische zorgpaden
is de zorg afgestemd op hun specifieke behoeften, wensen
en verwachtingen.
In de werkprocessen en behandelingen gebruiken we (inter‑
actieve) digitale toepassingen zoals een (transmuraal) EPD,
een digitale intake en informatievoorziening, webconsult,
telemonitoring en videoconferencing.
Ondersteunend aan de visie op zorg is Ziekenhuis Gelderse
Vallei georganiseerd in eenheden die adequaat reageren op
ontwikkelingen in de markt. De ondernemende medewer‑
kers zien kansen en weten die te benutten. De medische
en organisatorische leidinggevenden nemen samen vanuit
relevante invalshoeken decentraal besluiten binnen de
vastgestelde kaders.
Opleidingsziekenhuis
Opleiden is onze tweede kerntaak. Ziekenhuis Gelderse
Vallei is een professioneel leerbedrijf, met 12 medisch
specialistische opleidingen en een scala aan erkende ver‑
pleegkundige specialistische opleidingen en paramedische
opleidingen. Het opleidings- en onderzoeksklimaat wordt
gefaciliteerd door het leerhuis en de centrale opleidings‑
commissie. Het digitaal leren wordt optimaal benut en ken‑
nis wordt actief gehaald, gedeeld en verspreid. Opleiders,
maatschappen en onderzoekers voldoen aan externe en
aanvullende interne eisen. Door het positieve opleidingskli‑
maat, onderzoek en het brede pakket aan zorg is Zieken‑
huis Gelderse Vallei een belangrijke samenwerkingspartner
voor de academische ziekenhuizen in Utrecht en Nijmegen
bij het aanbieden van een totaal opleidingspakket.
Voedingsziekenhuis
Het thema voeding is voor Ziekenhuis Gelderse Vallei een
krachtig merk. Op basis van continu voedingsonderzoek
samen met de Wageningen Universiteit ontwikkelen en
implementeren we innovatieve voedingsbehandelingen
die ondersteunend zijn bij het behalen van een optimale
gezondheidswinst. Een van de medisch specialisten van
Ziekenhuis Gelderse Vallei is bijzonder hoogleraar aan de
Wageningen Universiteit. Ziekenhuis Gelderse Vallei pro‑
fileert zich met een aantal voedingsbehandelingen (inter)
nationaal als een topreferent voedingsziekenhuis. Het
specialisme maag-, darm- en leverziekten is hierin initiator.
Daarnaast creëren we met onze maaltijdvoorziening toege‑
voegde waarde op het gebied van gastvrijheid en beleving voor
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patiënten, hun familie/bezoek en medewerkers. Voeding vormt
het duurzaam onderscheidend vermogen van de organisatie.
Stakeholders
Ziekenhuis Gelderse Vallei is een sterke schakel in de totale
zorgketen binnen het verzorgingsgebied. Het ziekenhuis
communiceert structureel, proactief en interactief met haar
omgeving en relevante stakeholders en maakt hierbij gebruik
van alle moderne media. Het ziekenhuis neemt de wensen
van stakeholders als uitgangspunt voor haar beleidskeuzes.
De inwoners van het verzorgingsgebied gaan voor al hun zorg‑
vragen naar Ziekenhuis Gelderse Vallei en kunnen snel terecht
of worden op zorgvuldige wijze (terug)verwezen. Het onder‑
zoek of de behandeling vindt op de afgesproken tijd plaats,
zowel klinisch als poliklinisch. Patiënten in het ziekenhuis voe‑
len zich begrepen, serieus genomen en gekend. In de nazorg is
er een naadloze aansluiting naar ‘zorg thuis’, de eerste lijn of
derdelijn. De positief ervaren dienstverlening zorgt voor loyale
klanten die het ziekenhuis aanbevelen in hun omgeving.
De huisartsen in de regio hebben voor hun patiënten een goe‑
de, laagdrempelige toegang tot de ziekenhuiszorg; een snelle
en gemakkelijke bereikbaarheid van de medisch specialist
voor overleg en een snelle en duidelijke terugkoppeling over
de zorg. De verloskundige zorg in de regio wordt gezamenlijk
aangestuurd. In Zorgdomein (ICT-toepassing) staat Ziekenhuis
Gelderse Vallei bij alle verwijzingen bovenaan. Ziekenhuis en
eerstelijns zorg- en hulpverleners zijn partners in de zorg. Zij
werken met goede afspraken over de regie van de zorg en de
bewaking van de medicatie. Ziekenhuis Gelderse Vallei speelt
een belangrijke rol in de gezamenlijke deskundigheidsbevor‑
dering en beschikt over een interessant opleidingsaanbod
en -faciliteiten waarvan eerstelijns hulpverleners veelvuldig
gebruik maken.
We onderhouden een intensieve relatie met de zorgverzeke‑
raars die de meeste patiënten in het verzorgingsgebied verze‑
keren. Ieder jaar maakt Ziekenhuis Gelderse Vallei afspraken
over de dienstverlening, biedt garanties en zorgt voor tijdige
en eerlijke informatie over afgesproken indicatoren.
Bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en verbeteren van
de dienstverlening raadpleegt Ziekenhuis Gelderse Vallei re‑
gionale en/of lokale stakeholders en patiënten(verenigingen).
Wij zetten hier verschillende methoden voor in, zoals spiegel‑
gesprekken, mystery-visits en co-creatie.
Medewerkers
Ziekenhuis Gelderse Vallei is een werkgever die gebruik
maakt van de kennis, vaardigheden en competenties van
medewerkers ten behoeve van de zorg voor de patiënt. We
hebben voldoende medewerkers met voornamelijk een vast
dienstverband en daarnaast een flexibele poule. De samen‑
stelling van het personeelsbestand is divers en Ziekenhuis
Gelderse Vallei gaat creatief om met de mogelijkheden en
behoeften van verschillende professionals, leeftijdsgroepen
en hun sociaal-culturele achtergrond. De arbeidsomstan‑

digheden zijn modern, stimulerend en uitdagend. Op de
arbeidsmarkt heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei een positief
imago waardoor vacatures snel worden ingevuld.
Leergierige medewerkers zijn trots op de organisatie en be‑
schikken over de kerncompetenties samenwerken, flexibili‑
teit, klantgerichtheid en vakmanschap. Onze klantgedreven
medewerkers kennen hun patiënten en vullen de regierol
in de zorg in. Zij zijn transparant, open en professioneel in
hun communicatie met de patiënt, zijn naasten en andere
betrokken zorgverleners. Innovatieve ideeën ontstaan en
ontwikkelen zich op de werkvloer en zorgen voor een hoge
productiviteit.
Het leiderschap in ons ziekenhuis is inspirerend, visionair,
resultaatgericht en coachend. Dit leiderschap wordt inge‑
vuld door leidinggevenden met een krachtige professionele
wil, relationele sensitiviteit en persoonlijke bescheidenheid.
Zij richten zich op de realisatie van de ambities van
de organisatie. Zij zijn cultuurdragers en verantwoordelijk
voor de continuïteit van de organisatie. Leidinggevenden
sturen medewerkers op hun vakmanschap en professionele
verantwoordelijkheid.
Markt en concurrentie
Ziekenhuis Gelderse Vallei is marktleider in het verzorgings‑
gebied. We monitoren en bewaken deze positie en ontwikke‑
ling nauwlettend. We volgen onze (potentiële) concurrenten
actief en anticiperen dan wel reageren weloverwogen. We
dragen bij aan het terugdringen van overbodige zorg en
testen nieuwe zorgconcepten. We herkennen trends en
kansen in de curatieve markt en spelen daar adequaat op in.
Ziekenhuis Gelderse Vallei richt zich op bestaande en nieuwe
patiënten(groepen), verwijzers en samenwerkingspartners.
We kiezen voor samenwerking met of uitbesteding naar ande‑
re (zorg)organisaties wanneer dit een meerwaarde oplevert.
Gelderse Vallei Vivre
Gelderse Vallei Vivre levert diensten op het gebied van
service en zorg die niet in het basispakket verzekerd is.
Daarnaast is GVVivre actief met screenings- en preven‑
tieprogramma’s en positioneert zij zich bij de start van
relevante zorgpaden.
Control
Ziekenhuis Gelderse Vallei is een financieel gezonde organi‑
satie en financiert de zorg uit de reguliere geldstromen. Op
de commerciële markt verwerven we extra inkomsten met
additionele diensten. Deze gelden zetten we in ten behoeve
van innovaties en services. Op alle niveaus in de organisatie
zijn de relevante bedrijfsresultaten, kwaliteitsresultaten en
risico’s 7 x 24 uur inzichtelijk en wordt hierop gestuurd.
Facilitair / ICT
De facilitaire dienstverlening is ondersteunend aan het
zorgproces. Vastgoed, infrastructuur en middelen zijn
volgens bewezen technologie geëquipeerd en worden
optimaal benut.
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4.2 Algemeen beleid
Het jaar 2011 stond in het teken van organisatieontwikkeling en handelen vanuit de beleving van de patiënt. Het
aanbrengen van focus in onze dienstverlening en ondernemerschap kreeg de nodige aandacht. Op financieel gebied
was de verdere opbouw van het eigen vermogen van belang.
In een omgeving met (gereguleerde) marktwerking is een
financiële buffer essentieel om de bedrijfscontinuïteit veilig
te stellen en risico’s te kunnen nemen die samenhangen met
het functioneren in een marktomgeving. Daarnaast moest
de kostenstijging worden beteugeld.
Het ziekenhuis had voor 2011 vijf hoofddoelstellingen en
heeft deze gerealiseerd door het ondernemen van vele acti‑
viteiten. Deze doelstellingen komen in de volgende paragra‑
fen aan bod met de bijbehorende activiteiten en resultaten.

4.2.1 Aantoonbaar verbeteren van de kwaliteit van zorg
Patiëntvriendelijkheid
Van de poliklinieken in de C-vleugel werd de verbouwing van
de poliklinieken neurologie en kindergeneeskunde afgerond.
Hierbij werden een front- en backoffice gerealiseerd, met
een onderverdeling tussen de taken die direct patiëntcontact
vragen en taken die zonder aanwezigheid van de patiënt
kunnen worden afgehandeld. Dit verhoogt in beide situaties
een meer klantvriendelijke en efficiëntere afhandeling.
Bij de afdeling medische psychologie werd een nieuwe,
kindvriendelijke wachtkamer geopend. Op de afdeling
kraam/verloskunde en op de pasgeborenenunit van de
kinder- en jongerenafdeling zijn vier nieuwe gezinssuites
in gebruik genomen. In de gezinssuite op de kraam/ver‑
losafdeling kunnen (aanstaande) moeders en hun partner
terecht voor een bevalling in een huiselijke sfeer. Een beval‑
ling in de gezinssuite kan zowel met de eigen verloskundige
als onder begeleiding van een gynaecoloog plaatsvinden.
De poli kindergeneeskunde heeft, als derde afdeling in
het ziekenhuis, de interne smiley voor kindgericht werken
gekregen. Deze groene ZGV-smiley is een intern keurmerk
als variant op de smiley van de Stichting Kind en Ziekenhuis
die alle drie in ons bezit zijn.

Op de afdelingen nucleaire geneeskunde en radiologie is
gestart met elektronisch aanvragen en decentraal plannen.
De poliklinieken en verpleegafdelingen worden in staat
gesteld om voor de meeste onderzoeken zelf de opdracht
elektronisch in te vullen en te versturen en vervolgens
direct zelf een afspraak voor hun patiënt te maken.
Na meer dan een jaar voorbereiden werd er in januari
2011 gestart met het huren van operatiecapaciteit in de
rugkliniek Nedspine, gelegen direct achter het ziekenhuis.
De samenwerking biedt ons de mogelijkheid de patiënten‑
zorg volgens het model van ’focussed factory’ in te richten..
In Nedspine worden op twee dagen OK-sessies gedraaid
voor met name de specialismen orthopedie,chirurgie en
gynaecologie.
Toezicht Operatief Proces (TOP) 1, 2 en 3
Onder de titel TOP 1-2-3 heeft de IGZ rapporten uitgebracht
over de inrichting van het pre-, per- en postoperatieve
proces. De TOP-lijsten die worden gebruikt binnen het zie‑
kenhuis zijn controlelijsten om de veiligheid van de patiënt
te waarborgen tijdens het hele operatieve traject.
Zorgpaden
In het najaar is het poliklinisch zorgpad COPD gestart.
Het zorgpad bestaat uit een klinisch- en een thuiszorgpad.
Patiënten met mogelijk COPD krijgen tijdens één bezoek
aan het ziekenhuis direct duidelijkheid over het hele zorg‑
pad. De patiënten worden door de huisarts aangemeld en
krijgen op korte termijn een afspraak waarin diagnostiek
en een consult bij de longarts zijn gecombineerd. Afhan‑
kelijk van de ernst van de klachten en de vastgestelde
ziektelast wordt de patiënt terugverwezen naar de huisarts
(met behandeladvies) of een week later teruggezien in de
zogenaamde COPD-carrousel. In deze carrousel wordt de
patiënt op één dagdeel gezien door verschillende zorgver‑
leners. Dit multidisciplinaire team bestaat uit een long‑
arts, longverpleegkundige, fysiotherapeut, diëtist en een
medisch maatschappelijk werker. Zij stellen aansluitend
een individueel behandelplan op, dat ze met de patiënt
bespreken. De patiënt krijgt dit behandelplan mee en de
huisarts krijgt hier een kopie van. De behandeling start en
het individuele behandelplan wordt samen met de patiënt
regelmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
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Het zorgpad pneumonie is bedoeld voor patiënten die op‑
genomen worden met een longontsteking die in de thuis‑
situatie is opgelopen, dit wordt ook wel een Community
Acquired Pneumonia (CAP) genoemd. In het zorgpad staat
puntsgewijs het diagnostisch en therapeutisch traject bij
een pneumonie beschreven. Zo zijn er afspraken gemaakt
over de afname van kweken, het geven van een antibioti‑
cum en het in consult vragen van andere disciplines, zoals
de fysiotherapeut. Het doel van het zorgpad is om de kwali‑
teit van de diagnostiek en de behandeling te verbeteren.
De ‘Dikke Vrienden Club’ als behandelprogramma voor
kinderen met obesitas heeft inmiddels een niet meer weg
te denken positie in onze verzorgingsregio. Een innovatieve
variant van deze vorm van groepsbehandeling is het project
‘Aan Tafel!’ dat van start is gegaan voor jongere kinderen
in de leeftijd van 5 tot 9 jaar. Hierbij wordt onder meer
gebruik gemaakt van web-based modules omtrent eten,
beweging en opvoeding.
De oncologie afdeling algemeen ziekenhuis (OAAZ) heeft
het voortouw genomen in de beschrijving van de pallia‑
tieve (hoofd)processen (behandelgericht, symptoomgericht
en stervensfase) welke deel uitmaken van de oncologi‑
sche zorgpaden. Het deelproces ‘Zorgpad stervensfase’
is daarbij geïmplementeerd op de afdeling. Medio 2011
heeft een spiegelgesprek plaatsgevonden met patiënten
die behandeld werden met chemo-/targeted therapie.
Zij zijn gevraagd naar hun ervaringen op het gebied van
informatievoorziening, communicatie en bejegening. Mede
naar aanleiding van deze gegevens hebben de polikli‑
niekverpleegkundigen een training gevolgd met als doel
verbetering van de informatievoorziening en wijze van
communiceren, afgestemd op de wensen en de identiteit
van de patiënt.
Andere nieuwe zorgpaden die in gebruik zijn genomen:
CABG (klepoperatie). In ontwikkeling zijn: zorgpad hartfalen, atriumfibrilleren en ACS (acuut coronair syndroom).
Samen met TNO Delft, het Centraal Begeleidingsorgaan
(CBO) en het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie
(KNGF) werkt de afdeling fysiotherapie sinds april aan het
opstellen en implementeren van een landelijke richtlijn
voor pre- en postoperatieve fysiotherapie bij patiënten die
een totale heupoperatie ondergaan ‘Better in, better out’.
Erkende pijnkliniek
Het ziekenhuis en de anesthesiologen zijn erkend als pijn‑
kliniek Type B met zeven geregistreerde pijnspecialisten,
een kwaliteitskeurmerk van de Nederlandse Vereniging
voor Anesthesiologie. In Nederland speelt historisch gezien
de anesthesiologie een grote rol in de behandeling van
pijn. Vrijwel elk ziekenhuis in Nederland beschikt over een
polikliniek pijnbestrijding. Een beperkt aantal centra biedt
multidisciplinaire pijnbehandeling (Type B), eventueel
aangevuld met een programma voor wetenschappelijk
onderzoek (Type C).
Centra met een B-status behandelen chronische pijnpatiën‑
ten niet alleen op de polikliniek maar ook op de dagbe‑
handeling, door klinische consultatie, met opname en bij

palliatieve zorg. Pijn is iets dat ingrijpt in vele onderdelen
van het leven. Dit vraagt een multidisciplinaire aanpak.
Daarom is er binnen de pijnkliniek een goede samenwer‑
king met onder andere de neurologen, de revalidatieartsen,
de medisch psychologen, de orthopedisch chirurgen en de
oncologen. In de afgelopen vijf jaar is het aantal patiënten
dat gezien wordt verdrievoudigd. Desondanks lukt het om
de wachttijd voor nieuwe patiënten beperkt te houden tot
enkele werkdagen. Ook de diversiteit aan behandelmoge‑
lijkheden is fors toegenomen.
Door de uitbreiding van het team pijnbestrijders met een
anesthesioloog die zich toelegt op oncologische pijnbestrij‑
ding, en met de komst van twee pijnverpleegkundigen is
het team compleet.
Decubitusmeldingssysteem
Er is een decubitusmeldingssysteem ingevoerd. Dit om het
onnodige leed en ongemak voor patiënten met decubitus
(doorliggen), verder terug te dringen. Wanneer verpleeg‑
kundigen een decubitus signaleren van graad twee of meer
geven zij dat door aan de wondverpleegkundigen via een
speciaal mailadres. Daarin vermelden zij de afdeling, de
patiënt, de graad van decubitus en de plaats, omvang en
oorzaak van de doorligplek. Vervolgens neemt de wondver‑
pleegkundige contact op. Op deze manier is er continu een
overzicht van decubitus in het ziekenhuis en kunnen we de
kwaliteit van de preventie en behandeling verbeteren.
Medicatieveiligheid
Apothekersassistenten zorgen voor een correct medica‑
tieoverzicht waardoor het aantal fouten in het verdere
proces vermindert. Een goed medicatieoverzicht zorgt
zowel voor een kwaliteitsverbetering van zorg als voor een
besparing in tijd. Dit is gebleken tijdens de pilot in 2010 van
medicatieverificatiegesprekken met patiënten tijdens het
preoperatieve spreekuur. De verificatiegesprekken worden
uitgevoerd door een apothekersassistent. Na de succesvolle
pilot werd er per 1 juli daadwerkelijk gestart met het uit‑
voeren en betrof in eerste instantie alle electieve opnames
bij orthopedie die betrekking hebben op ‘Joint Care’, het
geprotocolleerde groepsaanbod voor mensen met een
nieuwe heup of knie. Hierna kwamen ook alle opnames van
de andere afdelingen aan bod.
Op de afdelingen chirurgie 3 en 4 is gestart met het dragen
van een hesje tijdens de medicatiedeelronde om fouten
tijdens het delen te voorkomen. Vaak worden medewerkers
tijdens het delen van de medicatie gestoord. Op dit hesje
staat de tekst: ‘Niet storen a.u.b., na de medicatiedeelronde
ben ik weer beschikbaar’.
Darmonderzoek onder sedatie
Maag-darmpatiënten krijgen bij een darmonderzoek
(endoscopie) sedatie of een ‘roesje’ toegediend door een
onder verantwoordelijkheid van de anesthesioloog wer‑
kende sedatie/ anesthesie medewerker. Het verhoogt de
kwaliteit van zorg en is prettiger voor de patiënt. Zowel de
patiënten als de MDL-artsen zijn zeer enthousiast over de
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eerste resultaten. Het darmonderzoek is niet per se pijnlijk
maar wordt vaak als onprettig ervaren. Voorheen vond
sedatie plaats met een slaapmiddel, toegediend door de
MDL-arts zelf. De patiënt kan hierdoor nog lang suf zijn.
Nu voeren onze speciaal opgeleide anesthesiemedewerkers
onder begeleiding van de anesthesioloog de sedatie uit.
Hierdoor kan de MDL-arts zich concentreren op de proce‑
dure zelf. Door gebruik te maken van moderne anesthesiemiddelen is de patiënt direct na afloop van het onderzoek
goed wakker en kan dus ook snel weer naar huis.
Opereren via minimaal invasieve chirurgie en natuurlijke
lichaamsopeningen
Ziekenhuis Gelderse Vallei levert in vergelijking met andere
ziekenhuizen van gelijke grootte, een belangrijke deel van
zijn zorg door middel van minimale invasieve chirurgie;
ook wel laparoscopie genoemd. Naast KNO, longchirurgie,
orthopedie en gynaecologie heeft het ziekenhuis in 2011
een uroloog aangetrokken die voor dit specialisme de
laparoscopische techniek zal ontwikkelen. Daarnaast is
er sprake van belangrijke innovatie met name binnen het
vakgebied van de gastro intestinale chirurgie. Zo kunnen
steeds meer darmtumoren met een laparoscopische tech‑
niek verwijderd worden waarbij de tumor via het rectum
wordt benaderd. Hierbij lopen de GE-chirurgen voorop in
onderzoek naar de verbetering van deze technieken. Daar‑
naast is er een techniek ontwikkeld om met behulp van een
laparoscoop de galblaas te verwijderen via een vaginale be‑
nadering. Ziekenhuis Gelderse Vallei is het eerste ziekenhuis
in Nederland, dat in navolging van Amerika en Duitsland,
deze techniek toepast.
Nieuwe catheterisatiekamers
Het ziekenhuis is twee hypermoderne catheterisatiekamers
rijker. De bestaande kamer werd te klein en de appara‑
tuur was aan vervanging toe. Nu staan er twee compleet
ingerichte interventiekamers bij de afdelingen radiologie
en cardiologie. Radiologen doen er angio-onderzoeken en
dotterbehandelingen van bloedvaten. De cardiologen doen
er pacemakerimplantaties en hartcatheterisaties. Het grote
voordeel van de twee kamers is het feit dat de wachttijd
wordt gereduceerd en er spoedpatiënten bij gepland kun‑
nen worden. Een bijzondere verbetering voor patiënten is
het plafond: een hemelsblauwe lucht met wolken is aange‑
bracht. Tijdens de ingreep kijken patiënten naar een prettig
ogend plafond.
Intensive care level 3
De intensive care (IC) is in 2011 gevisiteerd en beoordeeld
als een level 3 IC. Voor een perifeer ziekenhuis een bijzonde‑
re prestatie, geheel passend bij de ambities van Ziekenhuis
Gelderse Vallei voor de focus op hoogcomplexe zorg. Het
samenwerkingsverband met Tiel is verder geïntensiveerd.
Door dit predicaat onderscheidt het ziekenhuis zich van een
aantal omliggende ziekenhuizen.

4.2.2 Uitbreiden en verstevigen van het professioneel
leerbedrijf
Regierol van de verpleegkundige
In 2011 is het verpleegkundig beleid herijkt en opnieuw
vastgesteld. Verpleegkundigen hebben mede inhoud ge‑
geven aan het beleid door werkconferenties. Het belang‑
rijkste thema was: ‘De regie op de zorg door verpleegkun‑
digen.’ Daarnaast is de verpleegkundige adviesraad actief
betrokken geweest bij de ontwikkelingen van het beleid.
In januari 2011 is gestart met het project ‘Verbeteren
verpleegkundige dossiervoering ZGV’ voor het ontwikkelen
van eenduidige organisatiebrede afspraken over verpleeg‑
kundige dossiervoering als voorbereiding op het implemen‑
teren van het elektronisch verpleegkundig dossier (EVD).
De afspraken zijn afgeleid van landelijke richtlijnen en
standaarden (V&VN, 2010). Van verpleegkundigen wordt
gevraagd hun bijdrage aan de gezondheidszorg te beschrij‑
ven en kwantificeren. Een goede verpleegkundige dossier‑
voering is een van de manieren waarop verpleegkundigen
deze bijdrage kunnen aantonen.
In oktober is gestart met de implementatie van het EVD.
Een kernteam bestaande uit verpleegkundigen draagt zeer
actief bij aan de succesvolle implementatie.
In samenwerking met de HBO-V-opleiding aan de Christelij‑
ke Hogeschool Ede (CHE) is gestart met een onderzoekslijn
verpleegkundig eigenaarschap in relatie met verpleegkun‑
dige kwaliteitsindicatoren.
In november is er een uitwisseling met verpleegkundigen
uit de Deventerziekenhuizen gestart om te leren van elkaar,
bijvoorbeeld over patiëntveiligheid. Vier verpleegkundigen
uit beide ziekenhuizen zijn gedurende een week van stand‑
plaats gewisseld. De verpleegkundigen willen zo ervaringen
uitwisselen. Hoe ver zijn de collega’s met patiëntveiligheid,
bestaan verpleegkundige kernteams ook elders in het land,
hoe is het werk georganiseerd, en wat zijn de ervaringen
met functies op verschillende niveaus? De ervaringen met
de uitwisseling waren zo positief dat er nieuwe vraagstuk‑
ken zijn benoemd waarover betrokkenen ervaringen uitwis‑
selen. De verpleegkundigen werden overigens op verschil‑
lende afdelingen volledig ingeroosterd voor het werk.
Management Development voor het middenkader
Het Management Development traject (MD-traject) voor
de unithoofden startte in het voorjaar 2011. Het program‑
ma werd georganiseerd in samenwerking met ‘De Baak’,
instituut voor leiderschap, ondernemerschap en persoon‑
lijke ontwikkeling.
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4.2.3 Versterken positie ZGV in de regio
(externe oriëntatie)
Samenwerking met het ARTI
Het Arnhems Radiotherapeutisch Instituut (ARTI) en
Ziekenhuis Gelderse Vallei werken al jarenlang zeer nauw
samen. Artsen van het ARTI houden wekelijks spreekuur
in Ede en overleggen samen met de artsen uit Ede wat de
beste behandeling is voor de patiënt. Medio 2013 staat er
op het ziekenhuisterrein een oncologisch centrum, waarin
een dependance van het ARTI is gevestigd. De dependance
die het ARTI hier opent, maakt dat patiënten uit de regio
Ede niet langer naar Arnhem hoeven te reizen. De bestra‑
ling kan dichtbij huis plaatsvinden. Het oncologisch cen‑
trum biedt een unieke kans om de krachten te bundelen.
In het oncologisch centrum komt alle zorg voor patiënten
met kanker bij elkaar. Op dit moment wordt de patiënt
op verschillende plekken in het ziekenhuis verwacht voor
diagnose en behandeling. Straks is er één vaste plaats
voor een bezoek aan de polikliniek, dagbehandeling , een
opname, maar ook voor een bestraling van verschillende
specialismen. De patiënt krijgt zorg op maat. Alle zorgverle‑
ners werken in het centrum samen vanuit de visie dat niet
alleen de ziekte, maar de mens met zijn of haar probleem
centraal staat. In het oncologisch centrum kan de patiënt
naast een consult of behandeling ook terecht voor vragen
rondom kanker. Hiervoor wordt een voorlichtingscentrum
ingericht dat er niet alleen is voor vragen van de patiënt,
maar ook voor familieleden en externe professionals.
Het beste idee van ZGV
Koffie en internet in de wachtruimtes, informatie over een
uitlopend spreekuur van een arts in de wachtruimte, of de
patiëntveiligheid verbeteren door een rood polsbandje.
Tijdens de finale van Het Beste Idee van Ziekenhuis Gel‑
derse Vallei is het polsbandje gekozen als winnend idee dat
ingevoerd wordt in het ziekenhuis. In totaal zijn er tijdens
de wedstrijd 212 ideeën ingediend door alle medewerkers
van het ziekenhuis. Deze ideeën zijn tijdens de finale als ca‑
deau aangeboden aan de diverse verantwoordelijke leiding‑
gevenden. Gratis tips om onze dienstverlening te verbete‑
ren. Zo kreeg het facilitair bedrijf 138 ideeën aangeboden.
De clustermanagers zorg kregen 48 ideeën en ICT kreeg
bijvoorbeeld 20 ideeën. De interne campagne Het Beste
Idee van ZGV was een groot succes. Dit was reden voor het
ziekenhuis om Het Beste Idee nog een keer te organiseren.
Dit keer niet voor medewerkers, maar voor patiënten en
bewoners van de regio. Onder de titel: ‘Het Beste Idee vóór
ZGV’ ging de wedstrijd in september van start.
Gezamenlijk gebruik 3T MRI-scanner
Dankzij de samenwerking tussen de Wageningen Universi‑
teit en Ziekenhuis Gelderse Vallei binnen de Alliantie Voe‑
ding Gelderse Vallei is het mogelijk geworden dat er een
MRI scanner met uitgebreide mogelijkheden in het zieken‑
huis geplaatst is. De apparatuur is bedoeld voor onderzoek
in de agrofoodsector. Onderzoekers van de Wageningen

Universiteit gebruiken de apparatuur voor voedingsmiddelen- en
gezondheidsgerelateerd onderzoek, zoals sensorisch onderzoek
en vetverdeling/lichaamssamenstelling. Het ziekenhuis gaat het
apparaat inzetten voor gespecialiseerde MRI-diagnostiek. De
apparatuur biedt ook mogelijkheden voor topsport- en voe‑
dingsonderzoek. 3T staat voor de magneetsterkte (3 tesla) van
de MRI-scanner. De beelden zijn hierbij nauwkeuriger, waardoor
bijvoorbeeld bepaalde hersensignalen bij de onderzoekspersonen
zichtbaar worden die niet met reguliere apparatuur te registre‑
ren zijn. In regionale ziekenhuizen wordt voor MRI-diagnostiek
meestal een 1,5T-scanner gebruikt; 3T is tot nu toe (vooral) voor‑
behouden aan academische ziekenhuizen. Zowel ziekenhuizen,
universiteiten als bedrijven kunnen gebruikmaken van de appara‑
tuur om effecten van voeding op de mens in beeld te brengen.
Ketenzorg rondom moeder en kind
De Kring Verloskundigen Gelderse Vallei en Ziekenhuis Gelderse
Vallei worden partners in de zorg rondom moeder en kind. Op 15
september werd een intentieverklaring ondertekend waarin de
samenwerking op het gebied van verloskundige zorg is bekrach‑
tigd. Door de intensieve samenwerking kan verloskundige zieken‑
huiszorg en verloskundige zorg in de praktijken in de regio nog
beter op elkaar worden afgestemd, zodat de overgang van huis
naar ziekenhuis en omgekeerd vloeiend verloopt. Het resultaat
van het partnerschap is een duurzame, veilige en gezinsgerichte
verloskundige zorgverlening in regio Gelderse Vallei.
(Aanstaande) moeders, partners en hun (ongeboren)kindje kun‑
nen rekenen op de allerbeste zorg, waar zij ook kiezen om te
bevallen, thuis of in het ziekenhuis. Uiteraard was er al sprake
van een goede samenwerking, maar de intentieverklaring houdt
meer in: zorgverleners binnen het ziekenhuis en de verloskundi‑
gen uit praktijken in de regio worden partners. 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 thuis
en ziekenhuis.
1e-2e lijns platform
Er is behoefte aan een intensievere samenwerking tussen de 1e
en 2e lijn op de medische as. Dit wordt ingevuld door het 1e-2e
lijns platform. Via het platform kan gewerkt worden aan betere
samenwerking, goede afstemming, communicatie en taakverde‑
ling.
Onderwerpen die zowel medische staf als verwijzers raken wor‑
den in het 1e-2e lijns platform besproken dan wel gecoördineerd.
Ook verdere afstemming rond chronische zorg, het uitwisselen
van verbeterpunten en afstemming rond diagnostiek worden in
het platform besproken. Het platform is een structuur om via
aanspreekpunten, meer coördinatie te krijgen en informatie te
kanaliseren. Het Huisartsen Service Bureau (HSB) functioneert als
meldpunt voor feedback uit de 1e en 2e lijn.
Samenwerking met andere ziekenhuizen.
Met Ziekenhuis Rijnstate is samenwerking gestart op het gebied
van PCI (cardiologie). Met het St. Antonius Ziekenhuis in Nieu‑
wegein wordt gekeken naar het gezamenlijk vormgeven van
pacemaker/ICD zorg. Met Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en het
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Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem zijn gesprekken gaande
tussen de Raden van Bestuur en de voorzitters van de
medische staven met betrekking tot de laagvolume hoog‑
complexe chirurgische zorg. Zorgverzekeraar Menzis is hierbij
nauw betrokken.

4.2.4 Verstevigen duurzaam onderscheidend vermogen:
voeding
Nationaal voedingscongres
In februari vond voor de 4e keer het Nationaal Voedings‑
congres ‘Update in klinische en transmurale voeding’. Dit
congres werd georganiseerd door de Alliantie Voeding Gel‑
derse Vallei. Het congres laat klinische zorg en kennis uit de
voedingswetenschap bij elkaar komen. Er werd ondermeer
een klinische en wetenschappelijke update gegeven met be‑
trekking tot de rol van voeding bij functionele buikklachten
en bij nierziekten. Ook onderwerpen als COPD, neurologie,
hartziekten en coeliakie stonden op het programma. Hierbij
werd steeds gekeken naar de rol van voeding in de behande‑
ling en naar de rol van voeding bij (secundaire) preventie.
Visiedocument voeding
De kerngroep voeding heeft een visiedocument opge‑
steld. Behalve de samenwerking en het onderzoek met de
Wageningen Universiteit zijn er tal van plannen en ontwik‑
kelingen op het gebied van voeding in ons ziekenhuis. Met
de aanpak van onder- en overvoeding en verschillende
voedingsgerelateerde aandoeningen wordt ons ziekenhuis
steeds vaker geassocieerd met voeding. Het nieuwe voe‑
dingsconcept ‘At your Request’ (maaltijden en tussendoor‑
tjes door roomservice) voor patiënten vormt een belangrijk
onderdeel van het hele project voedingsziekenhuis. Kortom,
onze slogan geldt hier: Goede zorg proef je!

Wetenschappelijk onderzoek
Naast participatie in wetenschappelijke onderzoeken, is
in 2011 gestart met een onderzoek of de expertise van de
Wageningen Universiteit en de analytische mogelijkheden
binnen ons ziekenhuis kunnen leiden tot de opzet van een
vitaminecentrum. Het belang van micronutriënten voor
een optimale voedingsstatus blijft onderbelicht. Met de
oprichting van Nutriprofiel in 2011 bundelt het klinisch
chemisch hematologisch laboratorium (KCHL) van het
ziekenhuis de kennis en expertise met de Wageningen
Universiteit.
Vanuit de Wageningen Universiteit heeft er een onderzoek
plaatsgevonden op de klinische afdeling longgeneeskunde;
screening ondervoeding bij COPD patiënten met behulp
van handknijpkrachtmeter en een BMI meting.
De afdeling diëtetiek is betrokken geweest bij de stage en
het onderzoek van diverse studenten van de Wageningen
Universiteit, onder andere op het gebied van coeliakie en
de screening op ondervoeding.
Voeding en oncologie zijn onlosmakelijk met elkaar verbon‑
den. Verpleegkundigen zijn betrokken bij het oncologisch
centrum en het project ‘Voeding en bewegen’ waarin
preventie van lichamelijke en voedingsproblemen, en het
behouden of optimaliseren van de functionele status,
conditie en voedingstoestand van de patiënt met kanker
voorafgaand aan, tijdens en na de behandeling in het zie‑
kenhuis belangrijke doelstellingen zijn.
De afdeling cardiologie participeert in diverse onderzoe‑
ken met de Wageningen Universiteit zoals hartfalen en de
MUST (screeningsmethode ondervoeding), ritmestoornis‑
sen en koffiegebruik, ondervoeding bij hartfalen.

Persoonlijk gezondheidsdossier
Via een persoonlijk gezondheidsdossier op internet kunnen
patiënten richtlijnen over gezonde voeding, overgewicht en
ondervoeding raadplegen. Mensen met een persoonlijk ge‑
zondheidsdossier op de website www.patient1.nl kunnen
een voedingsdagboek bijhouden en hun eigen voedingspa‑
troon controleren. Ziekenhuis Gelderse Vallei lanceerde de
nieuwe voedingsmodule vanwege de ambitie om gezond‑
heidswinst door voeding voor patiënten te realiseren.
Dat voeding een cruciale rol speelt bij gezondheid en ziekte
is algemeen bekend. Toch is er nog een wereld te winnen
als het gaat om de leefstijl van de patiënt, het opvolgen
van gerichte voedingsadviezen en gezonde voeding in het
algemeen.
A la carte eten in het ziekenhuis
Na de pilot in 2010 is in 2011 de businesscase ‘At Your
Request’ gemaakt. Daaruit blijkt dat dit concept budget‑
neutraal kan worden ingevoerd. Eind 2011 is bekend ge‑
maakt dat het concept in 2012 in het hele ziekenhuis wordt
ingevoerd.
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4.2.5 Vergroten bestuurbaarheid en beheersing stabiele
financiële positie
Organisatie ontwikkeltraject
Het organisatie ontwikkeltraject (2008-2011), wat ten doel
had de bestuurbaarheid en marktoriëntatie te vergroten
is afgerond. De lopende pilots (cardiologie, mammacare,
radiologie en MDL) en het effect daarvan in de organisatie
is geëvalueerd. Daarbij is in een dertiental groepsgesprek‑
ken met interne stakeholders nagegaan wat er te leren is
van de pilots.
Het advies over de inrichting van de organisatie dat de
kerngroep organisatieontwikkeling op grond hiervan heeft
gemaakt is op een grote werkconferentie met ruim 100
deelnemers vanuit leidinggevenden en adviesgeledingen
besproken en bediscussieerd. Vervolgens heeft de Raad
van Bestuur de grondvorm voor de organisatie vastgesteld
(incl. een gewenst ideaalbeeld per 2014) op basis waarvan
de komende periode zal worden doorontwikkeld tot een
coherente decentrale organisatie, waarbij diversiteit wordt
aanvaard en gewaardeerd.
De grondvorm werd verankerd in een vastgesteld centraal
kader inrichting organisatie. Hierin is de keuze voor de orga‑
nisatie inrichting verwoord en de ontwikkelruimte gedefi‑
nieerd. Inhoudelijk komt het er op neer dat gekozen is voor
een organisatieontwikkeling naar een inrichting waarin het
primaire proces vooral zal bestaan uit duaal aangestuurde
specialisme overstijgende procesgerichte functionele een‑
heden en een beperkt aantal duaal aangestuurde specia‑
lisme gerichte eenheden. Duale aansturing vindt daarbij
plaats door een gemandateerd medisch hoofd en een (zorg)
manager die bij elkaar passen. Zij zijn hierbij gezamenlijk
verantwoordelijk voor het totale resultaat op de verschil‑
lende gebieden. Het medisch hoofd vervult daarbinnen
specifiek een leiderschapsrol op het gebied van signaleren
van medische ontwikkelingen en de vertaling daarvan naar
strategisch beleid en medische outcome. De (zorg)manager
vervult daarbinnen specifiek een leiderschapsrol op het
gebied van de invulling van de werkgeversrol namens het
ziekenhuis.
Het primaire proces wordt ondersteund door ondersteunen‑
de functionele eenheden, afdelingen en kenniscentra.
Er wordt binnen de grondvorm gewerkt met maximaal vijf
organisatorische lagen (medewerkers, operationeel leiding‑
gevenden, middenkader, hoger management en Raad van
Bestuur). De indeling in omschreven lagen in de organisatie
helpt de organisatie, ook wanneer zij in ontwikkeling is,
transparant te houden en biedt handvatten voor het inrich‑
ten van overlegvormen en communicatiestructuren. We zijn
1 januari 2012 gestart met een aantal functionele eenheden.
Tevens is over het traject gepubliceerd door drs. E.E. Been‑
tjes MOC in het boek ‘Organisatiecoaching in de praktijk,
leren verlangen naar de zee’ (onder redactie van Fer van
Boomen en Jos van Jaarsveld, 2011, ‘Het uitdokteren van
een nieuwe rol in het ziekenhuis’) en in het maandblad
ZM-magazine (januari nummer 2011: ‘Dokters kunnen het
voortouw nemen’).

Stabiele financiële positie
In 2011 is de meerjaren financiële planning gereedgekomen,
het MeerJarenInvesteringsPlan is daar onderdeel van.
Het kostprijssysteem Tragpi is geïmplementeerd. Het dos‑
sier immateriële vaste activa is volledig naar wens afgerond.
Het ziekenhuis is toegelaten tot het Waarborgfonds zorginstellingen (WfZ). In 2012 zal worden getracht nieuwe en
bestaande leningen geborgd te krijgen.
De financiële doelstelling bij de onderhandelingen met de
zorgverzekeraar voor het A- en B-segment voor 2011 is
behaald. We ontvingen meeropbrengsten door uitbreiding
van erkende specialistenplaatsen en ontvingen gelden voor
innovatieve projecten (zogenaamde LPC gelden).
De conversie van DBC-profielen naar DOT-profielen is uit‑
gevoerd. De kostprijzen voor de DOT-profielen zijn bepaald,
evenals de verkoopprijzen. De prijslijst is opgesteld.
Regelgeving vanuit NZa en DBC-onderhoud zijn vertaald
en geïmplementeerd. Voorbereidingen ten aanzien van de
wijzigingen in de bekostiging zijn uitgevoerd. De onder‑
handelingen met de zorgverzekeraar voor 2012 lopen nog.
Registraties en systemen zijn heringericht. Er heeft een
analyse van de conversieresultaten plaatsgevonden en de
rapportages zijn ingericht. De implementatie van Value
Care is afgerond.
Het project ‘Registratie burgerservicenummer’ (BSN) is
succesvol uitgevoerd.
De ombuiging van een afdeling FIC gericht op beheer naar
naar een afdeling meer gericht op informatie en advies, is
duidelijk zichtbaar.

4.2.6 Informatisering en automatisering
IT-governance
Nadat de afdeling Informatisering & Automatisering (I&A)
in 2009 en 2010 een groei had doorgemaakt om het EPD
programma volwaardig te kunnen ondersteunen, kenmerk‑
te 2011 zich als een periode van consolidatie. Het functie‑
bouwwerk is onder de loep genomen en aangepast aan de
huidige tijd. In 2011 heeft de afdeling meer gecommuni‑
ceerd en meer direct contact gehad met interne klanten
met als doel om de dienstverlening (en daarmee het imago)
te verbeteren en ook beter in te spelen op de meer secun‑
daire wensen van de gebruikers, zoals het Bring Your Own
(BYO)-concept.
Hieronder volgt een kort overzicht van de activiteiten van
de verschillende I&A onderdelen:
•

•
•
•

Streven naar een zo goed mogelijke ondersteuning van
(interne) klanten opdat het primaire zorgproces zo snel
en soepel mogelijk verloopt.
De innovatie van zorgprocessen ondersteunen door
middel van het EPD-programma.
De IT-initiatieven zijn in lijn met de organisatiestrategie.
Interne en externe doelgroepen informatie en
faciliteiten bieden via internet.
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•
•

Ondersteuning stafdiensten bij de innovatie van HRM,
financiën, inkoop & logistiek en facilitaire diensten.
Realisatie van consolidatie, continuïteit, standaardisatie
en beveiliging van de informatievoorziening.

Kwaliteit ICT en gegevensverwerking
Applicatiebeheer
De afdeling applicatiebeheer is geheel 2011 bezig geweest
met het inrichten van het EPD. In totaal zijn er zeven specia‑
lismen overgegaan op het EPD.
Andere projecten zijn:
• Bouwen complicatieregistratie X/Care.
• Testen Norma 9.
• Testen en implementeren diverse X/Care versies ivm DOT.
• Uitrol ordercommunicatie radiologie.
• Omzetting van laboratoria naar Glims gekoppeld aan X/
Care/Norma.
Medische archieven
De afdeling medische archieven ondergaat door de komst
van het EPD een grote verandering. Door het verdwijnen
van de papieren dossiers zal deze afdeling fors worden
afgeslankt.
Projecten
Een aantal grote projecten kreeg voortgang, zoals het
Elektronisch Verpleegkundig Dossier (EVD), SEH, ordercom‑
municatie radiologie, complicatieregistratie en Elektronisch
Voorschrijf Systeem (EVS). Verder is een start gemaakt met
het project patiëntenportaal. In 2012 zal dit worden geïm‑
plementeerd.
De volgende specialismen en ondersteuners zijn met het
EPD gaan werken: fysiotherapie, fertiliteitpoli gynaecologie,
osteoporosepoli interne geneeskunde en reumatologie,
MDL en chirurgie met daarbij alle specialistisch verpleeg‑
kundigen zoals van mammacare, stomacare, wondcare, het
vaatlab en coloncare, urologie.
In het derde kwartaal zijn de voorbereidingen gestart voor
longgeneeskunde en voor interne geneeskunde inclusief
dialyse. Implementatie wordt verwacht in januari 2012.
Technische infrastructuur ICT
In 2011 is verder invulling gegeven aan het ‘vier lagen
model’ waarbij toepassingen verder geïntegreerd worden
binnen de technische infrastructuur. 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 uitrollen van Citrix is in 2011 voortgezet. Er is in het
begin van het jaar een herinrichting van alle Citrix-servers
waardoor met een beperkte investering de Citrix-capaciteit
verdubbeld is.
Het ISM-project is gestart om de werkwijze van ICT unifor‑
mer en efficiënter te maken. Daarbij richten we ons vooral
op betere werking van de ICT-processen. Met het ISM-pro‑
ject voeren we de ISM-methode in. Dit betekent dat we ons
werk gaan organiseren met een standaard, van ITIL afgeleid,

procesmodel met een bijbehorende standaard inrichting
van Topdesk (onze helpdesk tool waarin meldingen van
gebruikers geregistreerd worden) en een aantal procedures
daarom heen. De start van de nieuwe werkwijze en inrich‑
ting van Topdesk zal plaatsvinden vanaf 1 januari 2012.
Het BYO-concept is in een pilotfase getest en daarna door‑
gegroeid naar de huidige situatie waarbij elke dag enkele
honderden apparaten verbinding zoeken met het ‘Mede‑
werkerZGV’ draadloos netwerk. Er wordt nog gewerkt aan
verbreding van de internetverbinding zodat ook het ‘Wof‑
fie’(Wifi en koffie) draadloos netwerk voor bijvoorbeeld
wachtende patiënten hier gebruik van kan maken.
Proces- en informatiearchitecten
Voor NEN7510 is een beheerssysteem (ISMS) geselec‑
teerd en ingericht en de tweede fase van het traject met
vervolgnormen. is gestart. Hierbij hebben wij als doel om
eind 2012 volledig aan NEN7510 te voldoen. Complicatiere‑
gistratie is ingericht en uitgerold.
Voor het patiëntenportaal is een testinrichting gemaakt,
in overleg met de leverancier, voor het digitaal maken van
afspraken. Daarnaast is de koppeling tussen Zorgdomein
en X/Care ingericht en uitgetest. Voor e-Health is deelge‑
nomen in projectgroepen, zijn plannen ontwikkeld en kop‑
pelingen onderzocht. Voor het EPD is een bijdrage geleverd
aan projectleiding, proces analyse en het uitzoeken van
koppelingen.
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden ICT
De afdeling Informatisering en automatisering is gepo‑
sitioneerd rechtstreeks onder de Raad van Bestuur. De
strategische doelstellingen op het gebied van ICT worden
vastgesteld door de Raad van Bestuur.
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft in 2010 een IT board opge‑
zet. De IT board adviseert de Raad van Bestuur over:
- Informatiebeleid
(Het Informatiebeleid is gestoeld op strategische
ontwikkelingen van ZGV en ontwikkelingen binnen de
IT en het vormt een afstemming daartussen. Ook is
in het informatiebeleid opgenomen welke activiteiten
ontplooid moeten worden om de IT-inrichting op peil te
houden)
- Informatiebeveiligingbeleid.
- Informatiearchitectuur.
- Projectenkalender inclusief high-level financieel
overzicht.
- Toetsing projectopdrachten van projecten met ITcomponent.
Scope van de IT-board
De IT-board werkt op strategisch en tactisch niveau en
houdt zich in principe niet bezig met operationele zaken.
De IT-board is niet de eigenaar van de ICT projecten; het
eigenaarschap blijft belegd op de huidige manier, waarbij
over het algemeen een (zorg)clustermanager eigenaar is
ten behoeve van de organisatorische inbedding.
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stillegging (kamerbesluit 2010) een doorstart gekregen. Er
is weinig bekend over de status. Ziekenhuis Gelderse Vallei
volgt de landelijke richtlijnen op dit gebied. Het zieken‑
huis streeft ernaar om zo snel mogelijk aan te sluiten bij
het uitwisselen van medicatie informatie. In de tussentijd
proberen we via Patiënt1 een aantal ‘informatie gaten’ te
vullen op het gebied van medicatie.

i-beleid
Projectenkalender

IT-board

Stuurgroepen /
projectmanagers
Projectuitvoering

4.2.7 Toekomstige ontwikkelingen
Politiek
Met ingang van 2012 is prestatiebekostiging ingevoerd en
worden met het nieuwe declaratiesysteem de ruim 30.000
bestaande diagnose behandelingcombinaties vervangen
door 4.400 nieuwe DBC-zorgproducten. Verzekeraars kopen
zorg in en betalen ziekenhuizen per geleverde zorgpres‑
tatie. Er wordt nu reeds nagedacht over een opvolger van
DOT, dat meer gericht is op de outcome dan op de verrich‑
ting. 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 vaststel‑
len 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 laag volume hoogcom‑
plexe 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 samenwerken tussen 1e en 2e lijn en tussen
verschillende (soorten) ziekenhuizen: zorgnetwerken. Het
ziekenhuis waar een volledig aanbod van zorg wordt gebo‑
den gaat verdwijnen.
Een andere heldere trend is het neerleggen van een eigen
verantwoordelijkheid bij de patiënt. Mensen zijn zelf
verantwoordelijk voor hun (on)gezond gedrag en patiënten
worden aangespoord om een actieve rol in hun behandel‑
proces te vervullen. E-health is een van de oplossingen voor
de groeiende zorgvraag.
Andere belangrijke politieke thema’s zijn: aandacht voor
preventie ter beheersing van de zorgkosten (van ziekte en
zorg naar gezondheid en gedrag), verbetering governance
en patiëntenrechten. Tot slot wil het kabinet privaat kapi‑
taal in de zorg toelaten per 2013.

De IT-board heeft een plaats in meerdere processen zoals
in de Planning- & Control-cyclus en investeringstrajecten.
Daarnaast moet vanuit de stuurgroepen teruggekoppeld
worden als een project dreigt af te wijken van wat is
vastgelegd in de projectenkalender. De projectenkalender
wordt als meerjarenkalender (3 jaar) opgesteld vanuit het
informatiebeleid.
PC-cyclus: aan de hand van de voorgestelde jaarplannen wordt
de projectenkalender aangevuld voor het komende jaar.
Investeringen: de projectenkalender is een toetsingskader
voor de investeringscommissie, voor inhoud en financiën.
De investeringscommissie toetst of de investering op de
projectenkalender staat, zo niet (en er zit een IT-component
aan) dan wordt de aanvrager verzocht contact op te nemen
met de IT-board.
Projecten en Stuurgroepen: zolang een project qua scope,
geld, tijdsbesteding en doorlooptijd binnen wat met de
IT-board is afgesproken blijft, hoeven deelvoorstellen als
projectdocument niet de IT-board te passeren. Zo gauw
afwijkingen dreigen te ontstaan, is het zaak dat de verant‑
woordelijke stuurgroepvoorzitter of projectmanager de
IT-board informeert.
De voorzitter en secretaris van de IT-board hebben met de
Raad van Bestuur een afstemmingsoverleg om vragen en
voorstellen over en weer toe te lichten. Als de voorzitter
geen lid is van de kernstaf zal daarmee een gelijksoortig
afstemmingsoverleg plaatsvinden.

Landelijke en regionale gegevensuitwisseling
De plannen om tot uitwisseling van medische gegevens te
komen via het Landelijk Schakelpunt hebben na een tijdelijke

	
  

Economie
De zorgvraag groeit en verandert. Deze toename is het ge‑
volg van een combinatie van zorginhoudelijke ontwikkelin‑
gen, demografische factoren en toenemende wensen van
de 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. Daardoor
neemt de druk op kostenefficiëntie en verstandig gebruik
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toe, komt de solidariteit onder druk te staan en zullen
waarschijnlijk diensten uit het basispakket van de zorgver‑
zekering 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 door de overheid een rem gezet op de groei.
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. De arbeidsmarkt trekt aan door de
huidige laagconjunctuur, zelfs voor specifieke functies zoals
IC- en OK-verpleegkundigen.
Sociaal-cultureel
De zorgconsument beïnvloedt de spelregels van het spel in
de zorg. De patiënt laat zich minder leiden, is veeleisender,
vindt veel kennis op het internet en eist zeggenschap, dat
is een goede ontwikkeling. Zij integreren hun chronische
ziekte of aandoening in hun dagelijks leven. De toenemen‑
de individualisering vraagt om service en maatwerk, waar‑
onder ook verruiming van openings- en bedrijfstijden, maar
vooral door de patiënt te betrekken in zijn behandeling.
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
continuïteit van behandelaar, een goede bereikbaarheid
qua afstand tot de zorgaanbieder en ook de mogelijkheid
om telefonisch contact op te nemen belangrijk. Naast de
primaire behoefte wenst de zorgconsument een tweezij‑
dige communicatie: hij heeft behoefte aan informatie en hij
wil gehoord worden. De zorgconsument wil graag informa‑
tie over de behandelmogelijkheden, de beschikbaarheid van
de zorg en hoe snel men terecht kan.
Verder komen in een zorginstelling veel verschillende
mensen, bijvoorbeeld autochtoon of allochtoon, maar ook
jong of oud. Met name de jongste generatie, ook wel de
‘Einstein-generatie’ genoemd, zal een grotere rol spe‑
len. 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, chro‑
nische aandoeningen, comorbiditeit en meer multidiscipli‑
naire 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 kunnen met hun zorgvragen naar het buitenland
gaan ten gevolge van 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.
Technologie, belangrijke investeringen en financieringen
Door de stijgende zorgvraag en de toegenomen druk op
kostenverlaging neemt ook de behoefte tot productiviteits‑
stijging toe. Innovatie in de zorgsector is dan ook noodza‑
kelijk. Ontwikkelingen rondom het EPD, medische techno‑
logieën, internet, social media, telediagnostiek of zelftests
geven een verdere impuls aan innovatie en/of verbetering
van zorgprocessen. Zorg wordt steeds meer op afstand
geleverd en er ontstaan virtuele netwerken. Verder is de
medische technologie een belangrijke determinant van de
zorguitgaven. In paragraaf 4.7.5 wordt nader ingegaan op
belangrijke investeringen en wijze van financiering.
Personeel
In de nabije 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 plu‑
riform, anderzijds wordt het arbeidsaanbod schaarser en
gevarieerder. Hierdoor wordt zowel het werven van nieuw
personeel als het behouden van huidige werknemers in de
zorg een steeds grotere uitdaging. Naast deze landelijke
ontwikkelingen zijn er grote regionale verschillen. In de
regio Gelderse Vallei zijn in de nabije toekomst geen grote
tekorten op de algemene arbeidsmarkt te verwachten.
Door de noodzaak tot langer doorwerken, het doorvoeren
van bezuinigingen en de krimpende arbeidsmarkt wordt
het vinden van de juiste balans tussen werk en privé steeds
lastiger. Het vergroten van betrokkenheid, vitaliteit en
productiviteit is hierbij noodzakelijk.
Bovenstaande vergt een grote inspanning van het manage‑
ment. Het ziekenhuis heeft daarom ook extra aandacht
voor direct leidinggevenden aan het operationeel proces.
Binnen de medische en verpleegkundige beroepsgroep
gaat taakdifferentiatie en – verschuiving verder. Physician
Assistants (PA) en Nurse Practitioners (NP), nieuwe functies
in de Wet BIG, zullen toetreden. Nieuwe functieprofielen
voor verpleegkundigen en zorgkundigen zorgen voor een
duidelijk onderscheid.in niveau van zorgverlening. De inzet
van e-Health verlangt een andere werkwijze en andere
competenties van professionals.
Hoofddoelstellingen voor 2012
De hoofddoelstellingen voor 2012 zijn:
• Aantoonbaar verbeteren van de kwaliteit van zorg.
• Aantoonbaar verbeteren van de kwaliteit van arbeid.
• Verstevigen positie ziekenhuis in Midden-Nederland
(Utrecht/Gelderland).
• Voeding, (top) sport en bewegen als onderscheidend
vermogen.
• Vergroten bestuurbaarheid en beheersing financiële
positie.
• Flexibilitiet en wendbaarheid verbeteren.
Jaarverslag 2011 Ziekenhuis Gelderse Vallei 44

4.3 Algemeen kwaliteitsbeleid
Kwaliteitsmanagementsysteem en accreditatie
Ziekenhuis Gelderse Vallei legt verantwoording af aan de
maatschappij. Wij hanteren op ziekenhuisniveau zowel het
INK-model als het NIAZ-accreditatiesysteem. Waar nuttig en
nodig verwerft Ziekenhuis Gelderse Vallei nieuwe accredi‑
taties.
Per 1 maart 2011 heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei officieel
opnieuw voor vier jaar de NIAZ accreditatiestatus verwor‑
ven. Verbeterpunten zijn opgepakt en in september 2012
komt er een controlebezoek van het NIAZ op de voortgang
van de verbeterpunten.
Ten behoeve van de norm NEN 7510 voor informatiebevei‑
liging heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
(NVZ) een toetsingsreglement ontwikkeld. Na een eerste in‑
terne toetsing aan dit reglement heeft Ziekenhuis Gelderse
Vallei zich in december 2010 door Price Waterhouse Coopers
laten toetsen. Uit de beoordeling van de uitgevoerde risico‑
analyse blijkt dat deze de grootste risico’s voor de organisa‑
tie afdekt en dat met deze analyse een traject gestart is op
weg naar een procesgerichte aanpak van informatiebevei‑
liging binnen het ziekenhuis en een certificering volgens de
NEN7510-norm.
Afdelingen met accreditatie
Naast deze instellingsbrede accreditatie kiest het ziekenhuis
voor een aantal afdelingsgebonden accreditaties of certifi‑
ceringen. De afdeling dialyse is sinds 2003 geaccrediteerd
volgens de HKZ norm (Stichting Harmonisatie Kwaliteitbeoordeling in de Zorgsector). Het jongste auditbezoek
vond in februari 2012 plaats.
De afdelingen radiologie en nucleaire geneeskunde beschik‑
ken sinds 2007 over een ISO certificaat (International Orga‑
nization for Standardization). In juni 2010 is het certificaat
opnieuw behaald.
De afdeling klinisch chemisch en hematologisch laborato‑
rium (KCHL) beschikt sinds mei 2008 over de CCKL certifice‑
ring. CCKL is de Coördinatie Commissie ter bevordering van
de Kwaliteitsbeheersing op het gebied van laboratorium‑
onderzoek in de Gezondheidszorg. In 2010 is dit certificaat
gecontinueerd. Het medisch microbiologisch laboratorium
(MML) beschikt sinds april 2011 over de CCKL-certificering.
In december heeft de oncologische zorg zich voor de tweede
maal laten visiteren door het Integraal Kankercentrum
Nederland. De uitslag van deze visitatie volgt begin 2012.
De afdeling opleidingen beschikt vanaf 2009 over de
accreditatie van het kwaliteitsregister V&V (Verpleging en
Verzorging) voor aanbieder van deskundigheidsbevorde‑
rende activiteiten.
Vergunning apotheek
De ziekenhuisapotheek beschikt sinds mei 2011 over de
GMP-z (Good Manufacturing Practices voor de ziekenhuis‑
farmacie).

Kindvriendelijk ziekenhuis, Smileys
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 kin‑
derpolikliniek en voor gezinsgerichte zorg op de afdeling
kraam- en verloskunde. De afdeling beschikt tevens over
het Borstvoedingscertificaat WHO/Unicef.
De kinder- en jongerenafdeling heeft het initiatief geno‑
men om interne Smileys uit te reiken aan poliklinieken die
kinderen ontvangen. Na de polikliniek oogheelkunde in
2010 heeft de verbouwde polikliniek kindergeneeskunde
in september 2011 een interne Smiley ontvangen, gevolgd
door de afdeling KCHL in januari 2012.
Accreditatie Gelderse Vallei Vivre
Gelderse Vallei Vivre levert als particuliere kliniek aanvullende zorg en diensten aan klanten van Ziekenhuis
Gelderse Vallei en andere klanten in de regio.
Gelderse Vallei Vivre beschikt sinds 2009 over het kwa‑
liteitskeurmerk ZKN (Zelfstandige Klinieken Nederland),
erkend door het ministerie van VWS. In 2012 vindt heraccreditatie plaats.
Overige vermeldingen
De pijnpolikliniek en Edese anesthesiologen zijn onlangs
erkend als pijnkliniek type B met zeven geregistreerde
pijnspecialisten en een kwaliteitskeurmerk van de Neder‑
landse Vereniging voor Anesthesiologie. Zie ook paragraaf
4.2.1.
De vaatzorg in Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft sinds 2008
een vaatkeurmerk van de patiëntenvereniging Hart en
Vaatgroep. Het keurmerk is in 2011 weer vernieuwd. Daar‑
naast voldoet het ziekenhuis aan de minimale criteria van
de reumapatiëntenvereniging voor patiënten met reuma‑
toïde artritis.
De patiëntenvereniging Freya heeft in 2011 een ‘fertiliteits‑
monitor’ ontwikkeld. Ziekenhuizen die aan de criteria van
de vereniging voldoen kunnen daarmee een Pluim verdie‑
nen. Ziekenhuis Gelderse Vallei beschikt vanaf het begin
over een Pluim.
In 2011 heeft zorgverzekeraar Menzis voor een aantal be‑
handelingen aparte aanbestedingstrajecten gehouden met
als doel om de zorg voor deze behandelingen niet meer in
alle ziekenhuizen aan te (laten) bieden. Ziekenhuis Gelderse
Vallei is vanaf 2012 voorkeursziekenhuis voor de behande‑
ling van rughernia en heupartrose en amandelen verwijde‑
ren. Ziekenhuis Gelderse vallei beschikt over het roze lintje
van de BorstkankerVereniging Nederland.
Ziekenhuis Gelderse Vallei is geselecteerd als kwaliteits‑
ziekenhuis door zorgverzekeraar Agis en ontving in juli
2011 een glazen plaquette voor de resultaten die worden
behaald bij orthopedische ingrepen. Bovendien zijn wij het
best registrerende ziekenhuis.
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Visitaties
In 2011 zijn er vier kwaliteitsvisitaties bij medische specia‑
lismen uitgevoerd, oogheelkunde, dermatologie, intensive
care en de visitatie voor de oncologische zorg. De Raad van
Bestuur ontvangt inzage in de rapportage en bespreekt
deze in haar vergaderingen met het stafbestuur.
Van de in 2010 uitgevoerde visitatie bij reumatologie is het
rapport in 2011 ontvangen en inmiddels besproken. Het
rapport van de visitatie bij gynaecologie is nog niet bespro‑
ken en het rapport van de radiologie nog niet ontvangen.
De visitatie van de urologie eind 2010 heeft geleid tot een
geplande hervisitatie in oktober 2012.
Voor pathologie heeft een opleidingsvisitatie plaatsgevonden.
Er is een verzoek in gediend voor de opleiding farmacie.
CZO erkenningen voor verpleegkundige specialisaties zijn
in 2011 verleend voor: radiodiagnostisch laborant, spoedeisende hulp verpleegkundige en IC-verpleegkundige.

Medische apparatuur
Onder de verantwoordelijkheid van de commissie kwali‑
teitsborging is het project risicoclassificatie van apparatuur
en het toegankelijk maken van het apparatuurregistratie‑
systeem voor eigenaren van apparatuur van start gegaan.
Met behulp van zo’n classificatie kunnen goede afspraken
gemaakt worden tussen eigenaar-gebruikers en de afdeling
medische techniek over onderhoud en urgentie bij storingen.
De commissie krijgt informatie uit de quickscans veiligheid,
waarbij naar een aantal aspecten van medische apparatuur
wordt gekeken, zoals de identificatie- en onderhoudssticker,
veilig gebruik technische voorzieningen, aanwezigheid
handleidingen e.d. Tevens is in 2011 een pilot uitgevoerd
voor een specifieke audit medische apparatuur op de SEH.
Zoals aangegeven bij het onderwerp risicobeheersing
wordt er nu gestreefd naar integratie van audits vanuit
verschillende perspectieven waaronder de (medische)
apparatuur. Er zijn twee extra medewerkers opgeleid tot
interne auditor voor apparatuur.
De Raad van Bestuur heeft de commissie verzocht de
positionering van de afdeling medische techniek, samen‑
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werking met het ARTI en de gestelde normen vanuit de IGZ
te beoordelen.
Medio 2011 heeft de commissie haar eerste officiële ma‑
nagementrapportage aan de Raad van Bestuur uitgebracht
met een overzicht van de uitgevoerde activiteiten, uitkom‑
sten van audits en quickscans, analyses van technische
meldingen, prioriteiten voor de komende periode plus een
aantal gerichte adviezen.

maatregelen voor brandcompartimentering van de ver‑
pleegafdelingen. Op 31 december 2011 was ruim de helft
gereed. Afronding hiervan geschiedt voor 1 juli 2012.
In juni 2011 is een adviesnota opgesteld over inrichting van
de bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV). Op basis van
deze notitie is besloten om de BHV-organisatie te verster‑
ken met een aantal specifieke groepen medewerkers in het
ziekenhuis die hiervoor structureel getraind worden.

Documentbeheer
Het NIAZ-verbeterplan documentbeheer is gericht op het
gebruik van de juiste documenten en een verbetering van
het beheer. De aanpak is breed en zowel gericht op verhel‑
dering van het beleid en communiceren van dat beleid tot
het nog verder gebruiksvriendelijk maken van het digitale
documentbeheersysteem. Vrijwel alle afdelingen beschik‑
ken over een eigen startpagina. Hiermee wordt het zoeken
naar de juiste documenten verbeterd.
De nieuwe versie van het systeem biedt meer mogelijk‑
heden zowel voor wat betreft de zoekfunctie als voor wat
betreft het beheer. Een projectgroep bereidt de overgang in
2012-2013 naar dit systeem voor.
Kwaliteit van informatie, registratie en gegevensbeveiliging
Voor NEN7510 is een beheerssysteem (ISMS) geselecteerd
en ingericht en de tweede fase van het traject (vervolg‑
normen) is gestart met als doel om eind 2012 volledig aan
NEN7510 te voldoen. Complicatieregistratie is ingericht en
uitgerold. Ten behoeve van IT Governance is een IT-board
ingesteld.
In paragraaf 4.2.6 staat uitgebreide informatie ten aanzien
van de kwaliteit van informatie en registratie en gegevens‑
beveiliging.
Kwaliteit van gebouwen
Het meerjaren onderhoudsplan is beschikbaar, het investe‑
ringsplan is uitgewerkt evenals het lange termijn huisves‑
tingsplan. De financiële meerjarenplanning is de basis onder
deze plannen De eerste onderhoudsprojecten van 2011 zijn
afgerond.
In 2011 is gewerkt aan het uitwerken van fase 1 van het
structuurplan zorgbeleid-vastgoedbeleid, dat in 2010 is
vastgesteld; uitbreiding met twee bestralingsunits en het
zorggebouw. Medio 2011 is gestart met de uitbreidings‑
bouw van de parkeergarage. De uitbreiding is eind eerste
kwartaal 2012 gereed gekomen. Het aantal parkeerplaatsen
is met 400 uitgebreid tot ruim 1300.
Kwaliteit van brandveiligheid
Een onderzoek naar brandveiligheid voor de verpleegafde‑
lingen is in 2010 uitgevoerd met een brandveiligheidsmatrix
en een onderzoek door een extern bureau. De rapportage
hierover is in februari 2011 vastgesteld door de Brandweer
Ede en de Raad van Bestuur.
In september 2011 is gestart met de uitvoering van de
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4.4 Kwaliteitsbeleid ten
aanzien van patiënten
4.4.1 Kwaliteit van zorg
Kwaliteitsgegevens over 2011 zijn medio april 2012 aange‑
leverd aan de organisaties van de websites www.zichtbare‑
zorg.nl en www.ziekenhuizentransparant.nl. Vanaf juni 2012
zijn de gegevens openbaar. Ziekenhuis Gelderse Vallei streeft
ernaar om goede en betrouwbare gegevens aan te leveren.
We werken voortdurend aan de verbetering van de zorg.
Wij maken gebruik van de ontwikkelingen in eigen resultaten
en spiegelen ons aan de gegevens van andere ziekenhuizen.
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 orga‑
nisatorisch manager en een medicus. Samen zijn zij verant‑
woordelijk 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
groot deel van de indicatoren reeds gedurende het lopende
jaar worden gemonitord. Dit zal de kwaliteit van de regi‑
stratie en de bewaking van de kwaliteit van zorg ten goede
komen.
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft een beleid ‘Patiënttevreden‑
heid’. Volgens dit beleid wordt eenmaal in de twee à drie
jaar een ziekenhuisbreed patiënttevredenheidsonderzoek
uitgevoerd. Patiënten van de verschillende medische specia‑
lismen of afdelingen worden klinisch en poliklinisch schrifte‑
lijk geënquêteerd volgens de methodiek van de NVZ. In 2011
is voor de derde keer op deze wijze onderzoek uitgevoerd.
De rapportages zijn per afdeling / specialisme uitgewerkt
en aangeleverd. Afdelingen of specialismen maken eigen
verbeterplannen.
De polikliniek scoort met 1180 respondenten in de totale
beoordeling met een 7,7 iets lager dan in 2008 (7,8) en iets
lager dan de benchmark, die overigens zelf ook lager scoort
dan in 2008. Bij inzoomen op de verschillende aspecten
valt het aspect ‘ontvangst op de polikliniek’ op. Het onder‑
werp wachttijden wordt bijvoorbeeld vaak genoemd bij de
geplaatste opmerkingen. Aspecten als nazorg en inspraak
blijven aandacht vragen, maar daarin scoort het ziekenhuis
wel iets hoger dan de benchmark.
De kliniek laat een positief stijgende lijn zien t.o.v. eerdere
jaren. 681 respondenten gaven de kliniek gemiddeld een 8,1.
Ook de benchmark laat een stijging zien (naar 7,9), maar de
stijging in Ziekenhuis Gelderse Vallei is opvallender. Ook op
alle deelaspecten wordt goed gescoord in vergelijking met de
benchmark.
De dagbehandeling heeft voor het eerst als aparte enti‑
teit meegedaan aan het tevredenheidsonderzoek. Omdat
hiervoor de klinische enquête is gebruikt zijn ook de benchmarkgegevens die van de kliniek. De uitkomsten van de

dagbehandeling zijn bijzonder positief voor zowel de totale
beoordeling als alle afzonderlijke aspecten. 278 responden‑
ten gaven de dagbehandeling een 8,1.
In aanvulling op de enquêtes worden regelmatig spiegelgesprekken met patiëntengroepen gehouden. Dit soort
gesprekken levert heel specifieke informatie op, op basis
waarvan gericht verbeterd kan worden. In 2011 zijn spiegel‑
gesprekken gehouden met patiënten van o.m. het zorgpad
prostaatcarcinoom, de afdeling radiologie (gericht op
patiënten die een mammografie hebben gehad) en de
afdeling oncologie. De IC van Ziekenhuis Gelderse Vallei
werkt mee aan de ontwikkeling van een CQ-vragenlijst
voor IC-patiënten en hun naasten.
De SEH heeft een eigen enquête gehouden, waaruit blijkt
dat er ondanks het triagesysteem nog veel ontevredenheid
is over de wachttijden op de SEH.
De CQ-vragenlijsten van de zorgverzekeraars worden als
uitkomsten door de zorgverzekeraars aangeboden en
gebruikt voor verbetering. Voor de borstkankerzorg worden
deze lijsten door het ziekenhuis zelf uitgezet. Met behulp
van een inlogcode kunnen de verantwoordelijken de resul‑
taten continu volgen.
Huisartsen
In 2011 zijn er geen Hagro-bezoeken geweest. In overleg
tussen de medische staf van het ziekenhuis en het bestuur
van de Regionale huisartsenvereniging is er samen gekeken
naar een nieuwe manier om de samenwerking en afstem‑
ming op een meer structurele wijze vorm te geven. Beide
partijen hechten groot belang aan een goede samenwer‑
king en hebben een 1e & 2e lijns platform opgericht.
Scopenbeheer
In 2011 is besloten om het beleid scopenbeheer te herzien,
tegelijk met het traject om een groot deel van de appara‑
tuur en wasmachines te vervangen. Dit traject is begin
2012 opgestart.

4.4.2 Meldingen en incidenten
Meldingen over incidenten of bijna-incidenten zijn be‑
langrijk bij het opsporen van verbetermogelijkheden in
de patiëntveiligheid. Relevante meldingen worden in het
werkoverleg besproken en afhandeling van de meldingen
geschiedt door het unithoofd.
De clustermanagers ontvangen ieder kwartaal een analyse
van de meldingen in hun cluster door de afdeling kwaliteit.
De commissie patiëntveiligheid draagt haar verantwoor‑
delijkheden in 2012 over aan het dagelijks bestuur kwali‑
teit. Kwaliteit en veiligheid zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden.
Het aantal meldingen patiëntveiligheid is na een aantal
jaren stijging in 2011 gelijk gebleven. In 2011 zijn 1770
meldingen over patiëntveiligheid gedaan.
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Digitale meldsysteem Triasweb
Behalve een ziekenhuisbrede route ‘veiligheid patiënt’
bestaan er in Triasweb meerdere routes, zoals de route
‘OKC-registratie’, route ‘registratie kindermishandeling’,
route ‘inbrengen verbetervoorstellen’, de ‘route incident
medewerkers’ (Arbo) en de route ‘incident informatiebeveiliging’. De nieuwe route ‘incidenten laboratoria’ is
ontwikkeld en wordt in 2012 in gebruik genomen.
In 2011 is op de afdeling neurologie een pilot gedaan met
een nieuwe route ‘lean’. Deze pilot wordt in 2012 verder
uitgebreid.
Meldingen veilig- 2007
heid patiënt

2008

Het totaal aantal meldingen stabiliseert zich. Het valt op
dat het absolute en procentuele aantal valincidenten na
een aantal jaren daling weer op het niveau van 2009 zit.
De categorie ‘overig’ is in 2011 kleiner geworden. Deze
groep is een samenstelling van een vijftiental uitgesplitste
categorieën. Grote aantallen zijn terug te vinden bij on‑
dermeer onderzoek (93) en communicatie schriftelijk en
mondeling (193). De meldingen over apparatuur worden
door de commissie kwaliteitsborging medische apparatuur
besproken.

2009

2010

2011

aantal

perc

aantal

perc

aantal

perc

aantal

perc

aantal

perc

Behandeling en
verzorging

87

14,1%

335

24,3%

569

29,9%

382

21,6%

408

22,4%

Valincidenten

217

35,3%

231

16,8%

169

8,9%

120

6,8%

166

9,1%

Medicatie /
infusie

217

35,3%

433

31,4%

521

27,4%

444

25,1%

496

27,2%

Bloedproducten

19

3,1%

24

1,7%

33

1,7%

28

1,6%

29

1,6%

Overig

75

12,2%

354

25,7%

611

32,1%

796

45,0%

726

39,8%

Totaal veiligheid
patiënt

615

100%

1377

100%

1903

100%

1770

100%

1825

100%

Tabel 1. Meldingen patiëntveiligheid per categorie (incidenten en bijna-incidenten)

Figuur 1. Aantallen meldingen veiligheid patiënt per categorie (incidenten en bijna-incidenten)
Jaarverslag 2011 Ziekenhuis Gelderse Vallei 49

	
  

Overige meldroutes
De overige meldroutes zijn geïmplementeerd (bijvoorbeeld
OKC) dan wel worden als hulpmiddel gebruikt (verbeterrou‑
te). In de route OK zijn 816 meldingen gedaan en in de ver‑
beterroute 104. De route ‘meldingen informatiebeveiliging’
is minder gebruikt dan in 2010. Dit heeft waarschijnlijk te
maken met de grote verbetercampagne die in 2010 plaats
heeft gevonden. In de praktijk wordt soms in de ‘verkeerde’
route gemeld.
Commissie patiëntveiligheid
De commissie patiëntveiligheid heeft in 2011 bemerkt
dat een deel van haar taken inmiddels decentraal werd
ingevuld. Zoals aangegeven worden meldingen steeds meer
decentraal afgehandeld en ook op trend geanalyseerd. De
commissie heeft aandacht besteed aan de implementatie
van het patiëntveiligheidsbeleid en het onderzoek van de
IGZ hiernaar. Met de NIAZ accreditatie is het Veiligheidsma‑
nagementsysteem (VMS) gecertificeerd en het onderzoek
van de inspectie leverde nog een paar kleine verbeterpun‑
ten op die in 2012 worden afgerond.
De commissie heeft in lijn met de decentralisatie van de or‑
ganisatie adviezen uitgebracht aan het clustermanagement
en de Raad van Bestuur hiervan in kennis gesteld. De advie‑
zen gingen onder meer over de koppeling van het digitale
systeem op de OK naar het elektronisch voorschrijfsysteem
EVD om de overdracht van pijnmedicatie te verbeteren,
een advies om bij de evaluatie van reanimaties aandacht
te besteden aan de invulling van de leidersrol, attendering
op meldingen over een specifiek specialisme alsmede een
advies uitgebracht over de nieuwe veiligheidsnormen.
Samenstelling Stuurgroep patiëntveiligheid 2011
M. v.d. Beek, anesthesioloog
Mw. M.L. Bogers, clustermanager
Mw. R. Boogers, klinisch geriater
Mw. T. van Gaans, verpleegkundige
J. N. Stolk, reumatoloog
Mw. C.A.M. Veldman, hoofd kwaliteit, voorzitter
A.R.H. van Zanten, intensivist

Sire-onderzoeken
In 2011 zijn er zeven situaties geweest waarvoor de Raad
van Bestuur opdracht heeft gegeven tot een Sire onder‑
zoek. De onderzoeken worden in tweetallen uitgevoerd.
Vijf incidenten zijn gemeld bij de IGZ. In 2011 is er afstem‑
ming geweest met de inspectie over haar verwachtingen
ten aanzien van de rapportages die worden ingediend.
De aanbevelingen uit de Sire-onderzoeken zijn door de
Raad van Bestuur overgenomen. Dit betekent dat de raad
de betrokken clustermanagers opdracht geeft verbeter‑
maatregelen te treffen.
Er zijn in 2011 vier extra Sire-onderzoekers opgeleid,
waaronder drie artsen. Een Sire-onderzoeker heeft zich
teruggetrokken. In totaal zijn er nu 15 Sire-onderzoekers,
waaronder zes artsen, twee verpleegkundigen, vier stafme‑
dewerkers, een anesthesiemedewerker, een unithoofd en
een klinisch fysicus. Met de klinisch fysicus is afgesproken
dat hij alleen wordt ingezet als zijn specifieke expertise bij
een incident van belang is.
De jaarlijkse intervisie heeft in januari 2012 plaatsgevon‑
den met begeleiding van een trainer van het Universitair
Medisch Centrum Utrecht (UMCU).

4.4.3 Klachten
Klachtenfunctionarissen
Conform de klachtenprocedure van Ziekenhuis Gelderse
Vallei hebben de klachtenfunctionarissen ook in 2011 met
alle personen die een klacht kenbaar maakten, contact
opgenomen en hen geïnformeerd over de verschillende
mogelijkheden van klachtenafhandeling. Vervolgens kan de
klager kiezen voor een wijze van klachtenafhandeling die
het beste past bij het doel dat hij of zij wil bereiken. Over‑
eenkomstig de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)
staat het klagers vrij hun klacht rechtstreeks voor te leggen
aan de klachtencommissie.
In 2011 hebben acht klagers zich rechtstreeks gewend tot
de klachtencommissie. Slechts een klager heeft na een
bemiddelingstraject de klacht alsnog voorgelegd aan de
klachtencommissie. In 2011 wilden meer klagers recht‑
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streeks naar de klachtencommissie voor een oordeel over
de gegrondheid van hun klacht.
Rol klachtenfunctionaris
De klachtenfunctionarissen hebben een neutrale bemidde‑
lende rol. Zij spreken geen oordeel uit over de gegrondheid
van een klacht. Bij bemiddelen gaat het in de regel niet om
gelijk hebben of krijgen. Het doel van bemiddelen is veelal
het herstel van de relatie tussen klager en beklaagde. Cen‑
traal staat het begrip vragen en tonen voor elkaars ervaring
en/of het vinden van aanvaardbare oplossingen. Klagers
geven vaak aan dat zij herhaling van hetgeen zij ervaren
hebben, willen voorkomen.
Kwaliteitsverbetering
Leren van klachten en het zo mogelijk treffen van maat‑
regelen ter verbetering zijn uitgangspunten van het
ziekenhuis. Klachten worden regelmatig in teams bespro‑
ken. 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 hulpverle‑
ners onderling.
Workshop
Desgewenst verzorgen klachtenfunctionarissen informatie‑
bijeenkomsten of trainingen. Zo is in 2011 een interactieve
workshop en informatie gegeven voor arts-assistenten en
co-assistenten.
Overzichten van klachten
Leren van klachten en het treffen van verbetermaatregelen
zijn mogelijk naar aanleiding van een incidentele klacht
of naar aanleiding van trends in overzichten van klachten.
In 2011 zijn drie maal specifieke overzichten gemaakt op
initiatief van de klachtenfunctionarissen om trends te
bespreken met de clustermanagers. Op verzoek zijn diverse
specifieke overzichten gemaakt voor specialisten en afde‑
lingen.
Per kwartaal worden rapportages van klachten gestuurd
naar het management van de clusters. Deze rapportages
zijn in 2011 informatiever gemaakt met toevoeging van
een beknopte omschrijving per klacht. De Raad van Bestuur
ontvangt per kwartaal en per jaar een rapportage.
Een klager heeft meestal meerdere klachten. Hoeveel
klachten daadwerkelijk apart geregistreerd worden is vaak
een kwestie van complexiteit, opsplitsing van de klacht in
verband met meerdere betrokkenen en interpretatie.
Aantallen klagers en klachten van 2009 tot en met 2011
Jaar
Klagers Klachten
2009
423
511
2010
423
487
2011
492
578

Specificatie 2011
Indieners
van klacht
Klachtencommissie
9
Klachtenfunctionaris 483

KlachtenVragen Geen
bemiddeling
vervolg
26
449

58

45

Toelichting specificatie klagers en klachten 2011
In 2011 hebben 492 personen contact gehad met een van
de klachtenfunctionarissen tegenover 423 personen in
2010.
De 492 personen kunnen als volgt onderverdeeld worden:
- Van de 492 personen hebben 9 personen hun klacht(en)
ingediend bij de klachtencommissie.
- 483 personen hebben gekozen voor afhandeling van
hun klacht(en) door de klachtenfunctionaris
- 58 personen hadden contact met een van de klachtenfunctionarissen voor advies of informatie. Zo kan het
zijn dat een patiënt na advies ervoor kiest de onvrede
zelf rechtstreeks met betrokkene te bespreken.
- 45 personen hebben ervoor gekozen hun klacht (nog)
niet voort te zetten. Dit kan bijvoorbeeld zo zijn als
klachtenbemiddeling voor de klager emotioneel nog te
zwaar is of als de klacht na enige tijd is opgelost zonder
bemiddeling.
- Klagers met klachten waarvoor advies en informatie is
gegeven kunnen voor andere klachten wel gekozen
hebben voor klachtenbemiddeling.
Klachten worden geregistreerd zoals geuit door klagers.
Klagers brengende laatste jaren hun klacht grotendeels
in onder de noemer ‘methodisch technisch handelen’.
Bij de afhandeling van deze klachten blijkt veelal dat een
tekort aan informatie en/of relationele aspecten meespelen bij deze klachten over onderzoek, behandeling
en verpleging. Na methodisch technisch handelen
worden de meeste klachten ingebracht over organisatorische aspecten en vervolgens over relationele aspecten.
Informatie per klacht voor clustermanagers
Ter bevordering van het leren van klachten wil het medisch
en organisatorisch management van het ziekenhuis graag
uitgebreid en tijdig worden geïnformeerd, zodat zij hun
verantwoordelijkheid kunnen nemen. Afhandeling van een
klacht op het niveau waar de klacht ontstaat, blijft daarbij
het uitgangspunt.
Vanaf het voorjaar 2011 ontvangen de medisch en/of orga‑
nisatorisch clustermanager met instemming van de klager
na binnenkomst van een klacht een kopie. Als ziekenhuis
willen we met elkaar leren van ingediende klachten. Me‑
disch en/of organisatorisch clustermanager zijn zo in een
vroeg stadium op de hoogte van een klacht en kunnen een
rol spelen in de afhandeling. Ook het leren van klachten
wordt hiermee in een vroeg stadium gestimuleerd. Eind
2011 is deze werkwijze geëvalueerd en positief bevonden.
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De klachtenfunctionarissen zijn : mw. mr. H.G.M. Bosman
(tot februari 2011), mw. mr. J.M.P.B. Stroy en mw. C.T.M. van
Alst.
Klachtencommissie
Volgens de klachtenregeling van het ziekenhuis worden
klachten van patiënten behandeld door een klachtencom‑
missie die bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden,
onder wie een externe voorzitter die niet werkzaam is
(geweest) voor of bij de instelling.
In het verslagjaar 2011 bestond de klachtencommissie uit
vijf leden.
Wanneer een klacht betrekking heeft op een lid van de
klachtencommissie, dient deze zich te onthouden van
deelneming aan de behandeling van die klacht en zal de
plaatsvervanger van het betreffende lid optreden.
De klachtenregeling waarborgt dat de klager en de
aangeklaagde(n) door de klachtencommissie in de ge‑
legenheid worden gesteld mondeling en/of schriftelijk
een toelichting te geven op de klacht. Hierbij wordt het
beginsel van hoor en wederhoor toegepast. Klager en
aangeklaagde(n) kunnen zich bij de behandeling van de
klacht laten bijstaan.
De klachtencommissie doet binnen vier maanden na
ontvangst van de klacht uitspraak. De uitspraak bevat
tenminste een gemotiveerd oordeel over de gegrondheid
van de klacht. Indien de uitspraak daartoe aanleiding geeft,
maken aanbevelingen aan de zorgaanbieder over eventuele
maatregelen ter voorkoming van herhaald optreden van
de klacht, hiervan deel uit. Wanneer de termijn van vier
maanden niet haalbaar is, kan de klachtencommissie de
termijn verlengen. De klachtencommissie doet daarvan
schriftelijk met redenen omkleed mededeling aan de klager,
de aangeklaagde(n) en de zorgaanbieder, onder vermelding
van de nieuwe termijn waarbinnen de uitspraak zal worden
gedaan.
Bekendheid geven aan de klachtenregeling
In het ziekenhuis worden patiënten over de klachtenrege‑
ling geïnformeerd door middel van passages in de volgende
brochures: de opnamewijzer en de polikliniekwijzer.
Verder zijn er speciale klachtenbrochures waarin aan
patiënten informatie wordt verstrekt over de werkwijze
van de klachtenfunctionarissen en de klachtencommissie.
Voor medewerkers van de instelling is er de brochure
‘Omgaan met klachten’ waarin tips worden gegeven om
goed te kunnen reageren op klachten van patiënten.
Verder kunnen patiënten en medewerkers op de website
van het ziekenhuis informatie vinden over het indienen
van een klacht en over de bereikbaarheid van de klachten‑
functionarissen en de klachtencommissie.
Over de werkwijze en de samenstelling van de klachten‑
commissie zijn voor patiënten en medewerkers aparte
brochures in gebruik.

Samenstelling van de klachtencommissie in 2011
Externe leden:
Mw. mr. B.M.J. de Kanter-Loven, voorzitter klachtencommissie
Mw. drs. M. Valkenburg-Oudshoorn, namens Zorgbelang
Gelderland
Interne leden:
E.J.F.M. de Kruijf, internist-hematoloog
P.L.W.M. Zuure, oogarts
Mw. J. van Luttikhuizen-van den Brink, IC-verpleegkundige.
Plaatsvervangende externe leden:
Mw. mr. J.C.M. Elderman, plv voorzitter
Mr. M. Kooijman, namens Zorgbelang Gelderland
Plaatsvervangende interne leden:
Mw. G. van Maanen, SEH-verpleegkundige
Dr. R.A.K. Samlal, gynaecoloog
A.C. Verschoof, longarts
Ambtelijk secretarissen:
Mw. drs. W. van Wijk
Mw. drs. C.A.M. Veldman (oproepbaar)
Secretariële ondersteuning klachtencommissie:
Mw. E. Pater
Uitspraken klachtencommissie
In 2011 hebben negen klagers hun klachten aan de klach‑
tencommissie voorgelegd. De klachtencommissie heeft de
ontvangen klachten, bestaande uit 26 klachtonderdelen, in
behandeling genomen en heeft over alle klachtonderdelen
een uitspraak gedaan. In 2011 heeft de klachtencommissie
15 klachtonderdelen gegrond en 11 klachtonderdelen onge‑
grond verklaard. De klachtencommissie heeft in het verslag‑
jaar vijf aanbevelingen gedaan aan de Raad van Bestuur. De
Raad van Bestuur heeft deze aanbevelingen overgenomen.
De klachten van acht klagers zijn in een hoorzitting behan‑
deld. Bij de klachten van een klager heeft de klachtencom‑
missie zich bij de uitspraak gebaseerd op de schriftelijke
stukken en op het patiëntendossier.
Ten opzichte van 2010 is in 2011 het aantal klachtonder‑
delen waarover de klachtencommissie heeft geoordeeld
toegenomen.
De commissie constateert dat het merendeel van de
klagers ontevreden was over het medisch handelen en
over het stellen van de juiste diagnose in het bijzonder.
Verder werd geklaagd over de wijze van communiceren,
het bijhouden van het patiëntendossier en over de infor‑
matie die is verstrekt.
Het overzicht in paragraaf 7.4 vermeldt de aard van de door
de klachtencommissie in 2011 behandelde klachten, de
strekking van de oordelen, de aanbevelingen en de reactie
op de uitspraken en de aanbevelingen door de Raad van
Bestuur.
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4.5 Kwaliteit ten aanzien
medewerkers
4.5.1 Personeelsbeleid
De Human Resources (HR)-scorecard was het jaarplan voor
het kenniscentrum personeel en opleiding. Daarmee wer‑
den de doelstellingen eenvoudig zichtbaar gemaakt. In de
jaarplannen van de eenheden werden deze nader geconcre‑
tiseerd.
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Vitaal en gezond
Het belang van Ziekenhuis Gelderse Vallei als gezond
bedrijf stond het hele jaar centraal. In dit verslagjaar heeft
een reductie op de inzet van personeel plaatsgevonden. Er
werd maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van
de flexwet, boventallige medewerkers werden (intern) snel
van werk naar werk geleid en de overcapaciteit van flexper‑
soneel werd elders gedetacheerd. Hiermee werd het werk
binnen het ziekenhuis al snel met een aantal formatieplaat‑
sen minder gedaan. Op basis van extra opleiden, slimmer
werken en voldoende eigen personeel werd ook minder
PNIL (personeel niet in loondienst) ingezet. De doorstroom
naar specialistische functies op met name de OK heeft veel
aandacht gekregen.
De selectie en begeleiding van nieuwe medewerkers in op‑
leiding vraagt blijvend aandacht; evenals de aansluiting van
het aanbod op de arbeidsmarkt en eisen aan deskundigheid.
Een van de belangrijke doelen in 2011 was het verhogen
van de inzetbaarheid van medewerkers naar 96%, waardoor
een hogere arbeidsproductiviteit kan worden gerealiseerd.
Deze stijging van inzetbaarheid van medewerkers kan
worden gerealiseerd door onder andere minder verzuim. De
doelstelling werd nog niet geheel gerealiseerd door compli‑
cerende factoren bij re-integratie na ziekte. Het resultaat
staat nu op 95,63%. We zijn daarom nog niet op het niveau
van onze ambitie in 2011 gekomen, maar gaan er van uit
dat we dit in 2012 wel gaan realiseren. Uitgangspunt is dat
door medewerker en leidinggevende samen wordt bepaald
wat de arbeidscapaciteit is bij beperkingen ten gevolge van
ziekte. Deze veranderde omgang met verzuim ten gevolge
van ziek zijn is nodig om een gezonde bedrijfsvoering te
realiseren.
Quick scan medewerkersonderzoek
In het voorjaar is er weer een quick scan (onder 300 mede‑
werkers) door Effectory uitgevoerd. Het ziekenhuis scoorde
op algemene tevredenheid met een 7,2 iets onder het ge‑
middelde in de benchmark (7,3) en lager dan het onderzoek
in 2008 en 2010 (7,5). Werk, ontwikkelingsmogelijkheden
en leidinggevenden worden positief gewaardeerd. Arbeids‑
omstandigheden en organisatie vragen aandacht, hoewel
loyaliteit en verloopbestendigheid opvallend positief zijn
in de loop der jaren. De daling op algemene tevredenheid
wordt verklaard door bezuinigingen en de daarmee gepaard  
gaande formatiereductie.

	
  

HR-portal
In 2011 is gestart met het introduceren van de HR-portal
van Raet (e-HRM), waaronder de digitale loonstrook en het
digitaal personeelsdossier. Het introduceren van de digitale
loonstrook verliep zonder problemen. Op dit moment zijn

er bij de implementatie van diverse onderdelen van de
HR-portal achterstanden opgelopen, die in het voorjaar van
2012 worden ingehaald. Streven blijft dat per juli 2012 het
volledige systeem voor e-HRM zal functioneren.
Kenniscentrum personeel & opleiding
Een aantal adviesfuncties werd gereduceerd. Betrokken
medewerkers toonden veel flexibiliteit om deze uitdaging
te realiseren. Daarnaast werd gewerkt aan de afstemming
met het integraal management over taken en dienstver‑
lening van het kenniscentrum. De bezetting op het gebied
van HR-personeel binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei is de
best practice in de benchmark.

4.5.2 Kwaliteit van werk
Medewerker aan de top
‘Medewerker aan de top’ is het resultaat van onze organisa‑
tieontwikkeling; de organisatie is als het ware omgedraaid.
Medewerkers dragen in onze besturingsfilosofie meer ver‑
antwoordelijkheid, worden hierin door hun leidinggevende
ondersteund en krijgen daarvoor de waardering die daarbij
hoort. Ziekenhuis Gelderse Vallei hecht groot belang aan
haar medewerkers. Dat uit zich ondermeer in het intern
begeleiden van mensen intern van werk naar werk en daar
actief te ondersteunen.
Ter ondersteuning van de medewerker aan de top en
gebaseerd op het beleid rondom leren en ontwikkelen is in
2011 de leercheque van € 150,- voor medewerkers geïn‑
troduceerd. Deze leercheque is te gebruiken voor interne
opleidingen, gerelateerd aan specifieke ziekenhuisdoelstel‑
lingen. Voorbeelden zijn: loopbaanontwikkeling, indivi‑
duele coaching, empowerment, computervaardigheden,
praktijkbegeleiding, vaardigheidsonderwijs, et cetera.

	
  

	
  

Betekenisvol werk
Betekenisvol werk kreeg aandacht door de bijdrage aan de
discussie over bedrijfsidentiteit. In het afgelopen jaar werd
steeds explicieter dat voeding het onderscheidend vermo‑
gen van het ziekenhuis is.
De ambitie voor lidmaatschap van STZ (Samenwerkende
Topklinische opleidingsZiekenhuizen) kwam in 2011 niet
dichterbij vanwege het gelijk blijven van het aantal oplei‑
dingserkenningen voor medisch specialistische vervolgopleidingen. Uit de in 2011 door het ziekenhuis uitgevoerde
inventarisatie over de topklinische activiteiten blijkt dat
daar ruimschoots aan wordt voldaan. In 2011 zijn de
criteria voor lidmaatschap van STZ aangescherpt en is het
niet meer mogelijk om eerst geassocieerd lidmaatschap te
verkrijgen.
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Excellente leidinggevenden
Voor de middenkaderfuncties werd in samenwerking met
De Baak een programma uitgevoerd met als doelstelling
het inspireren in de oriëntatie op de buitenwereld en nieuw
ondernemerschap met lef. Met onderwerpen als innovatie,
ondernemerschap, hostmanship, toekomst van zorg, leider‑
schap en logistiek. Dit bood deelnemers de mogelijkheid
om buiten de muren van ons ziekenhuis te kijken en in aan‑
raking te komen met andere visies, methoden, denkramen,
opvattingen en werkwijzen.
In het programma voor operationeel leidinggevenden stond
de herwaardering van de teamleidersrol centraal, die nood‑
zakelijk is om ‘medewerker aan de top’ succesvol te maken.
Het programma gaat in op het verbreden en verdiepen van
de persoonlijke kennis in de verschillende managementrol‑
len zoals teambouwen, coachen, produceren, onderhande‑
len, koers bepalen, et cetera.

De doelgroep is alle leidinggevenden en medisch specialis‑
ten die eerder het management development hebben ge‑
volgd. Sprekers in 2011 waren Ben Tiggelaar (leiderschap),
Leen Zevenbergen (ondernemerschap), Hans de Bruijn
(managers en professionals) en Adjiedj Bakas (de toekomst
van zorg).

Naast deze twee programma’s was er ook het programma
voor alle leidinggevenden, het MD-collectief. Doelstelling
van dit programma is het anticiperen op ontwikkelingen in
het ziekenhuis en creëren van een collectief gedachtegoed.
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4.6 Samenleving en belang‑
hebbenden
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 hier naadloos bij aan: patiëntge‑
richt, professioneel, gezamenlijk en ondernemend.
Met ons thema voeding dragen we bij aan wetenschap‑
pelijk voedingsonderzoek samen met de Wageningen Uni‑
versiteit en ontwikkeling en implementatie van innovatieve
voedingsbehandelingen die ondersteunend zijn bij het
behalen van een optimale gezondheidswinst. Daarnaast
creëren we met onze maaltijdvoorziening toegevoegde
waarde op het gebied van gastvrijheid en beleving voor pa‑
tiënten, hun familiebezoek en medewerkers. Voeding wordt
hiermee ingezet als duurzaam onderscheidend vermogen.
Opleiden is het tweede thema. Ziekenhuis Gelderse Vallei
is een professioneel leerbedrijf, met 12 medisch specialisti‑
sche opleidingen en een scala aan erkende verpleegkundige
specialistische opleidingen en paramedische opleidingen.
Het ziekenhuis leidt meer personeel op dan we zelf nodig
hebben. Door het positieve opleidingsklimaat, onderzoek
én het brede pakket aan zorg is Ziekenhuis Gelderse Vallei
een belangrijke samenwerkingspartner voor de academi‑
sche ziekenhuizen in Utrecht en Nijmegen bij het aanbieden
van een totaal opleidingspakket. We streven naar toetre‑
ding tot de groep STZ ziekenhuizen.
Als derde thema bieden we personeel zekerheid van werk.
Ziekenhuis Gelderse Vallei is een werkgever die gebruik
maakt van de ontwikkeling en inzet van talenten en com‑
petenties van medewerkers ten behoeve van de zorg voor
de patiënt. De samenstelling van het personeelsbestand is
divers en Ziekenhuis Gelderse Vallei gaat creatief om met
de mogelijkheden en behoeften van verschillende profes‑
sionals, leeftijdsgroepen en hun sociaal-culturele achter‑
grond. Innovatieve ideeën ontstaan en ontwikkelen zich op
de werkvloer en zorgen voor een hoge productiviteit.
Onze ambities op het gebied van milieu zijn gevarieerd. 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 milieumanage‑
mentsysteem. Hiermee stellen wij ons ten doel continu
aandacht te geven aan het waar mogelijk verder verminde‑
ren van de ongunstige milieueffecten van onze activiteiten.
Het ziekenhuis wil voldoen aan milieuwet- en regelgeving
en andere eisen die betrekking hebben op de milieuaspec‑
ten van de organisatie.
Governance
De portefeuille voeding is bij de leden van de Raad van
Bestuur ondergebracht. Zij bepalen en zijn verantwoorde‑
lijk 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 opleidingscom‑
missie.
De afdeling marketing is verantwoordelijk voor de monito‑
ring van externe ontwikkelingen en veranderende vragen
op het gebied van maatschappelijk verantwoord onderne‑
men. De Raad van Bestuur bepaalt het intern niveau van
verankering in de organisatie.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft niet als
apart thema op de agenda van de Raad van Bestuur en de
Raad van Toezicht gestaan, maar is wel steeds als onder‑
deel van onze strategie meegenomen. Zo is de Raad van
Toezicht bijvoorbeeld uitgebreid geïnformeerd over de ont‑
wikkeling van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag.
In de Raad van Bestuursvergaderingen is veelvuldig over
het speerpunt voeding en bewegen gesproken en over het
opleidingsziekenhuis.
Planning & control cyclus
Voor 2011 golden de volgend doelstellingen op het gebied
van maatschappelijk verantwoord ondernemen:
- Aantoonbaar verbeteren van de kwaliteit van zorg
- Uitbreiden en verstevigen van het professioneel
leerbedrijf
- Verstevigen van het duurzaam onderscheidend
vermogen voeding
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 Instellings-
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beraad en door verspreiding van periodieken via de biblio‑
theek. Deze periodieke informatie worden gebruikt voor
verbeteringen en aanpassingen in beleid en in acties door
ze te agenderen in het relevante gremium, bijvoorbeeld het
clustermangementoverleg, het budgethoudersoverleg of
het individuele werkoverleg tussen Raad van Bestuur en de
betreffende manager. In het overleg worden afspraken ge‑
maakt wie welke verantwoordelijkheden heeft, welke acties
worden ondernomen en hoe het tijdschema eruit ziet.
Afwijkingen van gestelde doelen en targets worden syste‑
matisch besproken in de kwartaaloverleggen. Incidenten
worden besproken in het werkoverleg tussen manager en
de Raad van Bestuur.

•

Risicomanagement
Aangezien risicomanagement is gekoppeld aan onze strate‑
gische doelen, zijn hierin automatisch de doelstellingen op
het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen
geïntegreerd. In paragraaf 3.4 is zichtbaar dat in 2011 ook
daadwerkelijk de risico’s op diverse thema’s op het gebied
van maatschappelijk verantwoord ondernemen in kaart zijn
gebracht en zijn voorzien van maatregelen.

Stage en begeleiding
We bieden stageplaatsen aan studenten van MBO, HBO en
universitaire opleidingen en we verlenen sociale begelei‑
ding aan medewerkers die op een of andere manier in de
problemen zijn gekomen door het aanbieden van bijvoor‑
beeld maatschappelijke hulp.

Prestaties
Maatschappelijk ondernemen
Ziekenhuis Gelderse Vallei kent diverse doelgroepen in dit
aandachtsgebied, namelijk omwonenden, het verzorgings‑
gebied (de regio), basisscholen in de regio, de Nederlandse
bevolking, Stichting Max, asielzoekerscentra en relaties met
diverse ziekenhuizen in Batam, Oekraïne, Ghana en Kosovo.
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.
Informatie aan groepen
• Tweemaal per jaar houdt het ziekenhuis een rondleiding
en informatiebijeenkomst speciaal voor asielzoekers.
Doel van deze rondleidingen is om nieuwkomers kennis
te laten maken met de Nederlandse gezondheidszorg.
• 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, zoals bijvoorbeeld de gemeente Ede die een
stedenband heeft met Chrudim in Tsjechië.

•

In het kader van het speerpunt voeding hebben we ons
als ziekenhuis gepresenteerd tijdens het festival ‘Food
4You’ in Wageningen. In vier grote ruimten centraal op
het festivalterrein werden demonstraties gegeven en
tests gedaan op het gebied van voeding, gastvrijheid
en effecten op gezondheid. De gezondheidsdemonstraties, maar ook het proeven van eiwitrijke hapjes die
toegepast worden bij de behandeling van ondervoeding
in het ziekenhuis, trok veel belangstellenden. Het thema
was ‘Good food, better mood?’
Jaarlijks wordt er in de regio een banenmarkt gehouden,
waaraan Ziekenhuis Gelderse Vallei als grote werkgever
deelneemt.

Verbetering kwaliteit van zorg in ontwikkelingslanden
Enkele medisch specialisten zijn lid van de Stichting Vrien‑
den van Bawku, een ziekenhuis in Ghana. Deze medisch
specialisten proberen de kwaliteit te verbeteren en onder‑
steuning 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 ondersteuning aan de bouw van een nieuwe
operatiekamer en de verbetering van het laboratorium en
de apotheek.
Energieverbruik
De warmte-koude-opslag (WKO) is in februari 2011 in
gebruik genomen. Daarnaast is een afvalwijzer opgesteld.
Het verbeteren van de energievoorziening en noodstroom
wordt meegenomen in de nieuwbouw.
Het energieverbruik is voor een aanzienlijk deel afhankelijk
van de buitentemperatuur en derhalve moeilijk te beïnvloe‑
den. Daarnaast zijn uiteraard de bedrijfsactiviteiten van
invloed op het verbruik. Door de toename van de bedrijfs‑
activiteiten neemt over meer jaren beschouwd het energie‑
verbruik 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 2011 t.o.v. 2010 gestegen. Een
groot deel hiervan is te verklaren uit het feit dat de nieuwe
koelinstallatie water verdampt (10.000m3). Er is gekeken
naar een manier om voor dit water geen leidingwater maar
grondwater te gaan gebruiken. Dit wordt in 2012 verder
uitgezocht.
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Resultaten energieverbruik
Onderwerp

Actie/omstandigheid

Resultaat (t.o.v. 2010)

Gasverbruik

koude winter,extra draaien met Warmte
Kracht Koppeling (WKK) en Absorptie‑
Koelmachiene ivm tekort aan Koude

Verhoging met € 180.000

Elektriciteitsverbruik

Door gebruik van de WarmteKoudeOp‑
slag

Verlaging met € 290.000

Waterverbruik

Verbruik gestegen met 12000 m3 ivm
gebruik WarmteKoudeOpslag installatie
+ Historische fout met meteropname

Verhoging met € 21.000

CO2 emissie

Start gebruik WarmteKoudeOpslag
installatie

Verlaging met 158 ton

Project CBRN
In 2011 is de awareness campagne voor medewerkers uit‑
gevoerd. Met het implementeren van beveiligingssystemen
is een start gemaakt. Het betreft een nieuw toegangscon‑
trolesysteem, nieuwe ZGV passen, een nieuw cameratoe‑
zicht systeem en nieuwe cilinders en sleutels. Dit project
zal eerste kwartaal 2012 afgerond worden.
Personeel en arbeid
Gerealiseerde prestaties op het gebied van personeel en
arbeid zijn opgenomen in paragraaf 4.5.
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4.7 Financieel beleid
In financiële zin is het jaar 2011 voor Ziekenhuis Gelderse
Vallei een jaar geweest dat tot tevredenheid stemt. De
positieve lijn uit voorgaande jaren qua exploitatieresultaten
en vermogensopbouw hebben we weten voort te zetten. Het
geconsolideerde resultaat over 2011 bedraagt € 1,8 miljoen.
In deze paragraaf gaan we nader in op het financieel beleid
en de interne en externe ontwikkelingen op dit gebied.

4.7.1 Algemene gang van zaken
In het 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 ambi‑
ties waar te kunnen maken. Onderdeel van het meerjarig
geïntegreerd strategisch kader is ook een meerjaren finan‑
cieel kader. Hierin is voor de vermogensratio (verhouding
eigen vermogen ten opzichte van de omzet) een jaarlijkse
toename van 1% per jaar opgenomen. Voor 2011 is een
vermogensratio beoogd van 17%.
De beleids- en begrotingscyclus 2011 is ultimo mei 2010
gestart met de vaststelling van het corporate kader 2011
door de Raad van Bestuur. Het corporate kader omvat de
instellingsbrede richtinggevende kaders onder andere op
het gebied van financiën. Gezien een aantal ontwikke‑
lingen uit 2010, is na de zomer het financiële kader 2011
bijgesteld. De belangrijkste oorzaken voor deze bijstelling
zijn de voorziene onderdekking CAO, de hogere kosten van
de invoering van het EPD en de structurele doorwerking
van genomen besluiten en taakstellingen. Na vaststelling
van deze kaderstelling door de Raad van Bestuur, is in het
tweede halfjaar van 2010 de begroting 2011 opgesteld.
De begroting betreft een financiële vertaling van het
opgestelde corporate kader, waarbij het begrote exploita‑
tieresultaat voor 2011 € 1,5 miljoen bedraagt. Het traject
om te komen tot een sluitende begroting was bepaald niet
makkelijk en heeft veel gevraagd van alle betrokkenen.
Dat uiteindelijk een gedragen, realistische en sluitende
begroting is opgesteld, zegt iets over de inventiviteit en de
veerkracht van het ziekenhuis.
In het eerste halfjaar van 2011 stonden de resultaten
behoorlijk onder druk. De noodzakelijke reductie van
personele en materiële kosten, alsmede de te realiseren
productie lag in die periode achter op de begroting. Dit kon
in het tweede halfjaar mede door gerichte ombuigings‑
maatregelen rechtgetrokken worden, waardoor uiteindelijk
het begrote resultaat met 20% overtroffen werd.
Het resultaat van € 1,8 miljoen is volledig toegevoegd aan

het eigen vermogen. Ultimo 2011 is hiermee het eigen
vermogen uitgekomen op € 30,6 miljoen.
Onder punt 4.8.3 wordt een toelichting gegeven op het
resultaat en financiële positie.

4.7.2 Ontwikkelingen ziekenhuisbekostiging
14 maart 2011 heeft de minister van VWS een brief,
getiteld ‘Zorg die loont’ verstuurd naar de Tweede Kamer.
In deze brief waren de plannen van VWS opgenomen om
ziekenhuizen te gaan belonen naar hun prestaties en per
2012 het vrije prijzen segment, het zogenaamd B-segment,
maximaal uit te breiden. Het uitgangspunt hierbij is dat
voor zorg die zich niet leent voor vrije prijzen uit oogpunt
van continuïteit, toegankelijkheid of betaalbaarheid, maxi‑
mumprijzen behouden blijven. Dit betekende ook dat het
B-segment per 2012 uitgebreid werd tot +/- 80%.
Naast de uitbreiding B-segment werd nog een aantal an‑
dere maatregelen genomen. Dit betrof de afschaffing van
de bestaande ziekenhuisbudgetten, de invoering van DOT
en het wetsvoorstel voor aanpassing Wet Marktordening
Gezondheidszorg (WMG).
In het eindbeeld voor bekostiging van ziekenhuizen, is de
zorg onderverdeeld in drie segmenten: het vrije segment,
een gereguleerd segment met maximumtarieven, en
een vast segment.
Aangezien de overgang van de DBC-productstructuur naar
de DOT-productstructuur, en de overgang van budget- naar
prestatiebekostiging financiële en uitvoeringsrisico’s met
zich meebrengt, zijn voor deze transitie overgangsmaatre‑
gelen getroffen. Deze maatregelen zijn opgenomen in het
zgn. transitiemodel van de NZa en moeten de risico’s voor
ziekenhuizen, zorgverzekeraars en overheid beheersen. De
beoogde periode voor de overgangsfase is twee jaar.
Om systeemrisico’s te verkleinen, wordt in het transitiemo‑
del een eenmalige koppeling gelegd tussen de omzet onder
volledige prestatiebekostiging en de omzet die bij gelijke
productie gerealiseerd zou worden onder de bestaande
bekostiging. De Nza stelt op grond daarvan een zogenaamd
transitiebedrag vast per ziekenhuis. Dit transitiebedrag
betreft het verschil tussen de schaduwomzet en de bij‑
horende DOT-omzet. Is de betreffende DOT-omzet hoger
dan de schaduwomzet, dan moet een ziekenhuis betalen.
Indien de betreffende DOT-omzet lager is dan de schaduwomzet, dan ontvangt het ziekenhuis het verschil. Het
transitiebedrag wordt vermenigvuldigd met een verreken‑
percentage. In 2012 is dit percentage 95%, in 2013 70%. Het
transitiebedragmodel ondervangt hiermee alleen tijdelijk
de systeemrisico’s, maar niet de reguliere omzetrisico’s. In‑
dien ondanks bovenstaande maatregelen toch sprake is van
overschrijdingen in de komende jaren, dan worden deze
geredresseerd via een nieuw ‘macrobeheersinstrument’. Dit
instrument zal achteraf werken, vergelijkbaar met de eer‑
dere budgetkortingen. Parallel met invoering van presta‑
tiebekostiging voor ziekenhuizen, zal de risicodragendheid
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van verzekeraars verder worden vergroot, door afschaffing
van de risicoverevening.
Zoals eerder aangegeven wordt DOT als belangrijke voor‑
waarde gezien voor de overstap naar prestatiebekostiging.
De prestaties die bekostigd moeten worden, moeten goed
gedefinieerd zijn. De zorgproducten onder DOT zijn beter
medisch herkenbaar en meer kosten- en werklasthomo‑
geen dan de huidige DBC’s. De DOT-productstructuur wordt
als geschikt gezien om per 2012 de overstap naar prestatiebekostiging te kunnen maken. De NZa heeft op 12 april
2011 besloten dat DOT geschikt is als productstructuur
voor de medische specialistische zorg 2012.
Bekostiging medisch specialisten
Op 15 december 2010 heeft de Orde van Medisch Specia‑
listen een onderhandelingsresultaat met VWS en de NVZ
bereikt over het behoud van het vrije beroep en de wijze
waarop medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren
vanaf 2012 worden bekostigd. In hoofdlijnen komt het
onderhandelingsresultaat op het volgende neer:
• Het fiscaal ondernemerschap blijft gehandhaafd
• Per 2012 geldt een tijdelijk budgetsysteem
• Er is sprake van een budgetplafond per instelling
• Declaratie specialist loopt via het ziekenhuis
• Het ziekenhuis draagt declaratie volledig af aan
collectief
• Het collectief en de Raad van Bestuur maken afspraken
over de verdeling van de honorariuminkomsten
• Het verdeelmodel kent een vast-variabel indeling
(80%-20%)
• Per 2015 zal sprake zijn van integrale tarieven.
De leden van de Orde hebben in januari 2011 ingestemd
met het principeakkoord.
In november 2011 ontving de Raad van Bestuur de concept‑
beschikking ‘honorariumomzetplafond’, welke in januari
2012 is vastgesteld.
Hoofdlijnenakkoord
De onzekerheid over de beheersbaarheid van de macro kos‑
tenontwikkelingen heeft geleid tot intensief overleg tussen
VWS, de zorgverzekeraars, zelfstandige klinieken en de
ziekenhuizen. Op 4 juli 2011 leidde dit overleg tot het zgn.
Hoofdlijnenakkoord. De structurele uitgavengroei in de zie‑
kenhuiszorg moet beperkt worden tot max. 2,5% exclusief
loon en prijsstijgingen, in de jaren 2012 tot 2015.
Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft de ontwikkeling rondom
ziekenhuisbekostiging en samenhangende onderwerpen op
de voet gevolgd om tijdig de impact hiervan op het zieken‑
huis te monitoren en vervolgens hierop bij te sturen. Deze
lijn zal ook in de toekomst worden doorgezet.

4.7.3 Ontwikkeling resultaat en financiële positie
Ontwikkeling productie
Het aantal geopende DBC’s in 2011 is met 2% gedaald t.o.v.
2010. Het aantal gesloten DBC’s is met 1% gedaald t.o.v.
2010. De groei in het aantal 1e polibezoeken bedroeg 1%,
de dagbehandelingen zijn in 2011 met 3% gegroeid. Het
aantal klinische opnamen is nagenoeg gelijk gebleven. Het
aantal gesloten B-segment DBC’s is in 2011 gedaald met
6%. Dit heeft niet geleid tot een daling in de omzet.
Het aantal beschikbare bedden in 2011 is met 9 bedden
afgenomen ten opzichte van 2010. De gemiddelde klinische
verpleegduur is met 0,2 dagen gedaald tot 5,7 dagen. Het
bedbezettingspercentage voor de klinische opnamen is
gestegen van 85,5% (2010) naar 86,1% (2011).
Ontwikkeling resultaat
Het geconsolideerde exploitatieresultaat 2011 bedraagt
€ 1,8 miljoen.
Bedragen * € 1 miljoen
extern budget
opbrengst B-segment
overige bedrijfsopbrengsten
totaal der bedrijfsopbrengsten

2011
91,9
58,6
19,6
170,1

2010
106,4
57,4
19,7
183,5

personeelskosten
afschrijvingskosten
overige bedrijfslasten
totaal der bedrijfslasten

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

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

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

3,2

3,8

resultaat

1,8

1,0

Bedrijfsopbrengsten
De totale bedrijfsopbrengsten bedragen € 170,1 miljoen,
dit is een daling van 13,6% ten opzichte van vorig jaar. Deze
daling is volledig te wijten aan een incidentele vergoeding
immateriële vaste activa aandeel A-segment die wij in 2010
ontvingen, ter grootte van € 11,4 miljoen. Zonder deze
post daalden de bedrijfsopbrengsten fractioneel met 1,1%.
Hieronder worden de bedrijfsopbrengsten per onderdeel
nader toegelicht.
Extern budget
Het wettelijk budget aanvaardbare kosten (extern budget)
daalde in 2011 met 13,6% en bedraagt € 91,9 miljoen. Deze
daling t.o.v. 2010 wordt sterkt veroorzaakt door een in dat
jaar ontvangen eenmalige vergoeding immateriële vaste
activa aandeel A-segment. Deze vergoeding bedroeg des‑
tijds € 11,4 miljoen. Geschoond voor deze eenmalige post
bedraagt de daling 3,4%. De grootste negatieve mutaties
waren met name de budgetcorrectie i.v.m. het Fonds Zie‑
kenhuis Opleidingen (€ 1,2 miljoen) en de kortingsbijdragen
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‘Doelmatigheidspotentieel 2011’ en ‘Overschrijding Macro‑
kader 2009’, respectievelijk € 1,7 miljoen en € 2,4 miljoen.
Per 1 januari 2011 worden de opleidingen voor gespeciali‑
seerde verpleegkundigen en medisch ondersteunend perso‑
neel via de subsidieregeling Fonds Opleidingen bekostigd.
Het fonds is gevuld door middel van een generieke korting
op de instellingsbudgetten.
Opbrengst B-segment
Ondanks de volume daling van 6% is de opbrengst Bsegment in euro’s gestegen met 2,2% en bedraagt € 58,6
miljoen. De opbrengst bestaat uit de gefactureerde omzet
DBC’s in het B-segment en de mutatie in het onderhanden
werk. Het B-segment kent integrale tarieven, dit betekent
dat ook de vergoeding voor kapitaallasten onderdeel uit‑
maakt van de verkoopprijs. Het aandeel B-segement ten op‑
zichte van de som der bedrijfsopbrengsten bedraagt 34,4%.
Overige bedrijfsopbrengsten
De overige bedrijfsopbrengsten zijn per saldo licht gedaald
met 0,4% tot € 19,6 miljoen. Dit is 11,5% van het totaal aan
bedrijfsopbrengsten. De daling wordt veroorzaakt door het
wegvallen van te leveren apothekersdiensten aan een grote
zorginstelling (€ 1,0 miljoen), lagere ontvangen honoraria
voor specialisten in loondienst (€ 0,7 miljoen) en door een
lagere opbrengst parkeergelden (€ 0,1 miljoen). Dit wordt
grotendeels gecompenseerd door de ontvangen gelden uit
het Fonds Ziekenhuisopleidingen (€ 1,2 miljoen) die voor‑
heen via het extern budget werden gefinancierd en door
hogere bijdrage voor Aios (arts in opleiding tot specialist)
van € 0,2 miljoen.
Bedrijfslasten
De totale bedrijfslasten zijn met 7,6% gedaald tot € 165,1
miljoen. Deze daling is grotendeels te wijten aan een inci‑
dentele afschrijving in 2010 van immateriële vaste activa,
ter grootte van € 11,4 miljoen. Indien deze incidentele post
geëlimineerd zou worden bedraagt de daling 1%. Hieronder
worden de bedrijfslasten per onderdeel nader toegelicht.
Personeelskosten
De personeelskosten zijn met € 1,6 miljoen afgenomen ten
opzichte van vorig jaar. Dit is een daling van 1,6%. Hier‑
van wordt een groot deel verklaard door de daling van de

formatie met 53 fte (€ 1,7 miljoen) en het terugdringen van
extern ingehuurd personeel wat tot een additionele be‑
sparing van € 1,6 miljoen heeft geleid. De forse besparing
op personeelskosten werd deels tenietgedaan door CAO
effecten (€ 1,5 miljoen) en voor € 0,3 miljoen aan hogere
sociale lasten .
Afschrijvingskosten
Het ziekenhuis is een kapitaalintensieve organisatie. De
afschrijvingskosten zijn met € 12,8 miljoen gedaald. Het
grootste deel hiervan (€ 11,4 miljoen) wordt verklaard door
de in 2010 eenmalig doorgevoerde versnelde afschrijving
op immateriële vaste activa A-segment (als gevolg van
de in 2010 verkregen eenmalige vergoeding in het extern
budget). Het restant van de daling wordt veroorzaakt door
aflopende afschrijvingslasten van (geheel afgeschreven) in‑
ventaris en automatisering, hetgeen ten dele teniet gedaan
wordt door toenemende investeringen op het gebied van
het EPD.
Overige bedrijfslasten
De overige bedrijfslasten zijn met 1,6% toegenomen tot
€ 50,2 miljoen. Deze toename is met name toe te schrij‑
ven aan hogere algemene kosten en reserveringen (€ 2,1
miljoen, gecompenseerd door een daling van de voedings‑
middelen en hotelmatige kosten samen € 0,7 miljoen,
onderhoud en energie € 0,1 miljoen (mede door energie‑
besparende investeringen) en tenslotte een verlaging van
de patiëntgebonden kosten (€ 0,6 miljoen). Dit laatste
is tevens een gevolg van verminderde inkoopkosten van
medicijnen als gevolg van het wegvallen van te leveren
apothekersdiensten aan een grote zorginstelling.
Financiële lasten
De financiële lasten zijn ten opzichte 2010 met € 0,5
miljoen gedaald, dit betekent een daling van bijna 15%.
Dit wordt o.a. veroorzaakt door een lagere schuld op lang
vreemd vermogen door aflossing, hetgeen resulteert in la‑
gere rentekosten. Daarnaast wordt overliquiditeit, conform
het vastgestelde treasurystatuut, uitgezet op deposito’s
c.q. rekeningen die rentebaten opleveren. Ook in 2011
is een aanzienlijk positief resultaat behaald op de rentenormeringsbalans.
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Deelnemingen
Het resultaat deelnemingen bedraagt € 67.000 negatief. On‑
der dit resultaat is verantwoord het resultaat van de deel‑
nemingen van het ziekenhuis, het resultaat van de Stichting
Ondersteunde Diensten Ziekenhuis Gelderse Vallei (€ 38.000
negatief) en de Stichting Gelderse Vallei Vivre (€ 24.000
negatief) en Clean Care Support BV (€ 5.000 negatief).
Balansposities
Activa
De boekwaarde materiële vaste activa is toegenomen met
€ 7,8 miljoen (6%). Er is voor € 20,9 miljoen geïnvesteerd.
De afschrijvingslasten bedragen € 13,2 miljoen.
De vlottende activa zijn met € 17 miljoen toegenomen. Dit
wordt veroorzaakt door een toename van het onderhanden
werk met € 3 miljoen, grotendeels als gevolg van terugbe‑
taling aan zorgverzekeraars van ontvangen voorschotten
onderhanden werk.
Daarnaast zijn de liquide middelen toegenomen met € 15
miljoen, de overfinanciering (een hogere geldstroom uit
DBC-declaraties in het A-segment dan de omvang van het
extern budget) is hiervan een van de oorzaken.
Passiva
Het geconsolideerde exploitatieresultaat van € 1,8 mil‑
joen wordt volledig toegevoegd aan het eigen vermogen.
Hiermee bedraagt het eigen vermogen ultimo 2011 € 30,6
miljoen.
Het financieringsoverschot bedraagt ultimo 2011 € 64,3
miljoen. Dit is een toename van € 27,2 miljoen. Het finan‑
cieringsoverschot komt voort uit het verschil in gefac‑
tureerde omzet A-segment en het extern budget. Het
openstaand saldo heeft betrekking op de jaren 2009,
2010 en 2011. In januari 2012 is het saldo van 2009 en
2010, met een totaal omvang van € 37,1 miljoen aan de
zorgverzekeraars terugbetaald.
Investeringen
In 2011 is er in totaal € 20,9 miljoen geïnvesteerd; € 5,4 mil‑
joen aan (medische) inventaris, € 2,9 miljoen aan automati‑
sering inclusief EPD en € 5,6 miljoen aan instandhouding.
Daarnaast is het onderhanden werk projecten (projecten
in uitvoering) met € 7 miljoen toegenomen. Dit betreft in
hoofdzaak de bouw van de 3e parkeerlaag op de parkeerga‑
rage van het ziekenhuis die in april 2012 geheel is opgeleverd.
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 2011 een vermo‑
gensratio van 18,1%.

Liquiditeit
De liquiditeitpositie kan worden weergegeven via de cur‑
rent ratio (vlottende activa / kort vreemd vermogen). De
current ratio geeft de mate aan waarin een onderneming
kan voldoen aan haar korte termijn verplichtingen. De cur‑
rent ratio voor Ziekenhuis Gelderse Vallei is ultimo 2011
0,87. Door de aan te trekken lening (zie Externe financiering
hierna) ter consolidatie van de in de afgelopen jaren uit
kort geld gefinancierde investeringen zal de current ratio in
het voorjaar van 2012 op ongeveer 1 uitkomen.

4.7.4 Interne beheersing
Kostprijzen en interne verrekening
Het ziekenhuis beschikt al enige jaren over een kostprijs‑
systeem op basis waarvan kostprijzen voor verrichtingen
worden bepaald. Met behulp van zorgprofielen leiden deze
verrichtingkostprijzen tot kostprijzen per DBC.
Medio 2011 zijn aan de hand van de jaarcijfers 2010, de
kostprijzen opnieuw bepaald. De kostprijzen per DBC vor‑
men de basis voor de verkooponderhandelingen in het Bsegment. De kostprijzen in relatie tot verkoopprijzen geven
inzicht in onze marge. Daarnaast benchmarken we onze
zorgprofielen en kostprijzen ook. Deze benchmark wordt
ter beschikking gesteld door onze kostprijsleverancier. Zo
krijgen we inzicht in de kostenperformance van onze pro‑
ducten ten opzichte van andere algemene ziekenhuizen.
Dit geeft inzicht in potentiële procesverbeteringen.
In 2008 is Ziekenhuis Gelderse Vallei gestart met een inter‑
ne verrekeningssystematiek. Vervolgens is de systematiek
jaarlijks doorontwikkeld. Onder interne verrekening wordt
het toe- en verrekenen van opbrengsten en kosten naar en
tussen eenheden verstaan. De verrekening van kosten vindt
plaats op basis van sleutels (overeengekomen prestaties)
en daaraan gekoppelde tarieven. Binnen het ziekenhuis is
er sprake van ‘gedwongen winkelnering’, dit betekent dat
de RVE’s / functionele eenheden verplicht zijn om binnen
de eigen organisatie goederen en/of diensten te verwerven
of te leveren. De toerekening van opbrengsten houdt in
dat de opbrengsten uit productie B-segment, parameters
A-segment en vaste deel A-segment worden toegerekend
aan de primaire RVE’s / functionele eenheden. Het intern
verrekenen van kosten en opbrengsten is noodzakelijk om
het financiële resultaat van de RVE’s / functionele eenhe‑
den te kunnen bepalen, in termen van exploitatieresultaat
en de opbouw daarvan.
In 2011 is een aantal verfijningen in de interne verrekening
aangebracht. Verdere uitbreiding c.q. doorontwikkeling van
de interne verrekening staat hoog op de agenda in 2012.
De belangrijkste aspecten hierbij zijn: herkenbaarheid en
beïnvloedbaarheid van de prestaties, prijsstelling, toepas‑
sing waar nut boven twijfel verheven is, invloed van DOT
en verdergaande decentralisatie.
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Meerjarenplannen
In 2010 is een zo compleet mogelijke inventarisatie ge‑
maakt 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 (medische) inventaris en automati‑
sering, 2) het meerjaren onderhoudsplan bevat de investe‑
ringen 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, namelijk ‘Pas‑
sen de met de investeringen samenhangende kapitaal‑
lasten (rente en afschrijving) binnen de exploitatie van het
ziekenhuis?’ en ‘Zijn er voldoende middelen beschikbaar om
de investeringen te betalen (externe financiering)?’
Hiertoe is ook een kapitaalslasten meerjaren model ontwik‑
keld met een horizon tot 2020. Al deze plannen zijn in 2011
samengebracht in een meerjaren financieel model.
De informatie uit de meerjaren modellen heeft ertoe geleid
dat Ziekenhuis Gelderse Vallei haar investeringsplannen
in 2011 aan een herprioritering en temporisering heeft
onderworpen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
- in lijn blijven met de intern afgesproken vermogensgroei;
- binnen de beschikbare borgingsruimte van het
Waarborgfonds blijven;
- bij de herprioritering rekening houden met verplicht
onderhoud in gebouw en technische installaties,
alsmede met de technische levensduur van medische
apparatuur en ICT-infrastructuur.

Externe financiering
In 2010 is Ziekenhuis Gelderse Vallei lid geworden van
het Waarborgfonds voor de zorgsector (Wfz). Ziekenhuis
Gelderse Vallei heeft op basis van het meerjaren financieel
model het investeringskader en de daarmee samenhangen‑
de financieringsbehoefte vastgesteld. Naast de investering
in een nieuwe vleugel aan het ziekenhuis omvatte het ook
een herstructurering van de financieringsstructuur. Dit was
gewenst omdat de afgelopen jaren de gepleegde inves‑
teringen gefinancierd zijn uit de liquide middelen van het
ziekenhuis c.q. met kort vreemd vermogen.
Deze plannen zijn voorgelegd aan het WfZ en de huisban‑
kier. Het WfZ heeft in september 2011 het ziekenhuis laten
weten op dat moment niet tot borging te kunnen overgaan,
mede gezien de onzekere externe omstandigheden als
groeiruimte en budgettaire kortingen van overheidswege.
De huisbankier ABN-AMRO bleef samen met het ziekenhuis
vertrouwen houden in de plannen. Omdat zonder borging
van het WfZ het totale obligo voor een bank te groot werd
heeft zij voorgesteld om voor deze casus een consortium
aan te gaan met de Rabobank. Het vertrouwen van de
banken werd geruggensteund doordat Zorgverzekeraar
Menzis ook haar vertrouwen uitsprak in de plannen van het
ziekenhuis. In de plannen staat centraal de samenwerking
met het ARTI en het samenbrengen van de oncologische
zorg in een nieuwe vleugel en het door het ziekenhuis
gekozen profiel, waarbij Menzis aangeeft dat dit past bin‑
nen de visie van de zorgverzekeraars inzake de toekomstige
zorgbehoefte in het verzorgingsgebied van Ziekenhuis
Gelderse Vallei.
Begin januari 2012 hebben beide banken goedkeuring ge‑
geven aan de financieringsaanvraag. Dit impliceert dat de
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Rabobank € 31 miljoen aan langlopende leningen gaat ver‑
strekken t.b.v. de investering 2012 – 2013 en € 20 miljoen
overneemt van de financiering van werkkapitaal (rekeningcourant krediet) van ABN-AMRO. Deze consolideert op haar
beurt € 11 miljoen van de reeds gepleegde investeringen
in de vorm van een 10-jarige lening en blijft naast de in het
verleden verstrekte langlopende leningen (restschuld € 85,5
miljoen) ook € 20 miljoen in rekening-courant financieren
t.b.v. het werkkapitaal.
Naast de te verstrekken zekerheden aan het bankcon‑
sortium (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
WfZ. Dit traject zal in de loop van 2012 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 renteri‑
sico’s uit de financieringsportefeuille.
ValueCare
De in 2010 aangeschafte en geïmplementeerde software
van ValueCare heeft in 2011 zijn nut bewezen. Met behulp
van ValueCare wordt de kwaliteit van de basisregistratie
bewaakt. Deze bewaking vindt plaats door de vertaling
van wet- en regelgeving en interne afspraken naar contro‑
lelijsten. Het afhandelen van de acties die voortkomen uit
de controlelijsten vindt door middel van geautomatiseerde
feedback op de registratie plaats en wordt zoveel mogelijk
uitgevoerd door de partij die aan de bron registreert.
Risicomanagement
Risicomanagement staat in het middelpunt van de belang‑
stelling. De maatschappelijke tolerantie ten aanzien van risi‑
co’s neemt verder af, ook vraagt de maatschappij om meer
transparantie en veiligheid. De zorgverzekeraars leggen de
focus op kwaliteit en de overheid oefent druk uit door meer
marktwerking in de zorg aan te brengen en de verant‑
woordelijkheidsplicht als onderdeel van de governance te
vergroten. In de Zorgbrede Governance Code wordt aange‑
geven dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor het
beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten en
financiering van de zorgorganisatie. Zie paragraaf 3.4.
In 2011 heeft Ziekenhuis Gelderse Vallei ten aanzien van
beide invalshoeken (top down en bottom up) verdere stap‑
pen gezet in de professionalisering van risicomanagement.
Met betrekking tot integraal risicomanagement is een on‑
derzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een prak‑
tische implementatie. In de vorm van een stageopdracht,
uitgevoerd door een student van de Hogeschool Arnhem/
Nijmegen, is hiervoor een aantal instrumenten ontwikkeld.
Op basis van deze instrumenten en de bijbehorende aanbe‑
velingen kunnen nu verdere stappen voor implementatie
gezet gaan worden.
Ten aanzien van de beheersing van operationele risico’s
binnen Ziekenhuis Gelderse Vallei is doorgewerkt op de in‑

gezette koers. Vanuit verschillende invalshoeken is gewerkt
aan het in kaart brengen van de processen en de bijbeho‑
rende operationele risico’s en knelpunten. Denk hierbij aan
onderwerpen als kwaliteit van zorg (NIAZ), patiëntveilig‑
heid (VMS veiligheidsprogramma), diverse certificeringen
binnen afdelingen (bijvoorbeeld van het laboratorium),
informatiebeveiliging (NEN7510) en de risico’s binnen
financiële en administratieve processen (vanuit o.a. de
kaderregeling AO/IC omtrent de gefactureerde omzet).

4.7.5 Vooruitkijkend naar 2012
De beleids- en begrotingscyclus 2012 is eind mei 2011 ge‑
start met het vaststellen van het Corporate Kader 2012.
Een belangrijk onderdeel is het financiële kader 2012. Het
fundament is de meerjarige doorwerking van de begroting
2011, waarin is opgenomen een spaardoelstelling van
€ 1,35 miljoen en een buffer van € 0,5 miljoen. Het uitein‑
delijke financiële kader is de resultante van externe ontwik‑
kelingen, beleidsdoelstellingen uit het corporate kader en
de interne ontwikkelingen.
Bij de externe ontwikkelingen hebben we voor de begro‑
ting 2012 rekening te houden met het effect voor 2012 en
2013 van de aanvullende korting vanuit VWS (€ 314,0 mil‑
joen) hetgeen voor Ziekenhuis Gelderse Vallei een korting
van € 0,9 miljoen betekent. De jongste loot aan de stam
van externe ontwikkelingen is het Budgettair Hoofdlijnen‑
akkoord, tussen het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars
Nederland, de NVZ en de Orde van Medisch Specialisten.
Dat heeft de context voor de begroting 2012 aanmerkelijk
verzwaard.
De rode draad in het Hoofdlijnenakkoord is het ombui‑
gen van de sterk stijgende zorgkosten, om de zorg in de
toekomst ook betaalbaar te houden. Dat heeft geresulteerd
in een macroruimte voor volumegroei van 2,5% in 2012
en 2013. Echter, de groeiruimte is in 2012 verder beperkt,
omdat de voorziene overschrijding van het macrokader
2010 (circa € 246 miljoen), is verrekend. De resterende
ruimte voor volumegroei 2012 is 0,85%. Naar verwachting
bedraagt de volumeruimte na 2012 weer 2,5%.
In het Hoofdlijnenakkoord zijn zes punten benoemd om te
komen tot volumeombuiging van de zorg, te weten selec‑
tieve inkoop door de verzekeraars, spreiding en concentra‑
tie van zorgactiviteiten, afbouw van overbodig geworden
capaciteit, doelmatige geneesmiddelen, veiligheid ma‑
nagement systeem en substitutie van zorgactiviteiten van
bijvoorbeeld de tweede naar de eerste lijn. Verder heeft
dit kabinet besloten dat het huidige hybride systeem van
financiering van ziekenhuizen zal worden vervangen door
volledige prestatiebekostiging per 2012 en implementatie
van DOT. Dat houdt in dat we naar verwachting eindelijk
een situatie krijgen, waarin we een reële vergoeding krijgen
voor reële –maar wel genormeerde– kosten. Dit traject
moet tussen nu en 2014 z’n beslag krijgen.
Er is een sluitende begroting 2012, in lijn met het Budget‑
tair Hoofdlijnenakkoord. De onderliggende maatregelen
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zijn grotendeels reeds vertaald naar de bedrijfsvoering.
De effecten van de overstap naar DOT hebben wij zo goed
mogelijk ingeschat, maar dat laat onverlet dat er nog veel
onzekerheden zijn. Door onze administratieve en medischinhoudelijke voorbereiding, hebben wij er alle vertrouwen in.
De onderhandelingen met de zorgverzekeraars staan voor
2012 in een geheel ander daglicht dan in voorgaande jaren.
De onzekerheden rondom de invoering van DOT en de ef‑
fecten van het transitiemodel spelen beide partijen parten.
Voeg daarbij dat verzekeraars nagenoeg volledig het volle
risico dragen voor de aan hun verzekerden geleverde zorg
en dat er ultimo 2011 veel verzekerden in beweging zijn
gekomen en van zorgverzekeraar zijn geswitcht. Dat maakt
dat ziekenhuizen in hun onderhandelingen met zorgverze‑
keraars nu ook te maken krijgen met verschuivende markt‑
aandelen die niet in alle gevallen optellen tot 100%.
Gevolg is dat op de deadline van 1 april 2012 Ziekenhuis
Gelderse Vallei helaas nog met geen enkele verzekeraar
een contract heeft kunnen afsluiten. Het ziekenhuis streeft
er naar om de onderhandelingen op korte termijn af te
ronden. Het nog niet volledig kunnen uitfactureren heeft
gevolgen voor de liquiditeit. Dit wordt nauwkeurig bewaakt
en indien noodzakelijk worden hier nadere afspraken met
zorgverzekeraars gemaakt. De Raad van Bestuur verwacht
dat de contractonderhandelingen en afspraken over toe‑
reikende bevoorschotting tijdig zullen worden afgerond.
Om die reden is de jaarrekening opgesteld op basis van het
continuiteitsbeginsel.

4.7.6 Samenvattend
In financiële zin is het jaar 2011 voor Ziekenhuis Gelderse
Vallei een jaar geweest dat tot tevredenheid stemt. De po‑
sitieve lijn uit voorgaande jaren qua exploitatieresultaten
en vermogensopbouw hebben we weten voort te zetten.
Een goed financieel beleid resulterend in een gezonde
financiële positie is naast de competenties van medici
en verzorgend personeel een randvoorwaarde om goed
geoutilleerde kwalitatief uitstekende zorg te leveren. Daar
doen we het immers voor. Daarvoor worden de externe
ontwikkelingen nauwlettend gevolgd zodat we hier tijdig
op kunnen anticiperen.
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5. Jaarrekening

Jaarverslag 2011 Ziekenhuis Gelderse Vallei 66

5.1
			

Geconsolideerde balans
per 31 december 2011
(na resultaatbestemming)

Activa

Activa

Ref.		31 december 2011		31 december 2010

€

€

€

€

Materiële vaste activa

4

134.244.567

Financiële vaste activa

5

83.543

35.543

Totaal vaste activa			

134.328.110		

Vaste activa
126.491.444
126.526.987

Vlottende activa
Voorraden

6

2.854.832

2.878.337

Onderhanden werk

7

15.897.505

12.450.615

Vorderingen

8

40.501.288

41.572.475

Liquide middelen

Passiva

27.715.609

12.776.914

Totaal vlottende activa			

86.969.234		

69.678.341

Totaal activa			

221.297.344		

196.205.328

Passiva

Ref.		31 december 2011		31 december 2010

€

€

€

Groepsvermogen

9.

Kapitaal

9.1.

727.172

727.172

9.2.

28.794.750

26.902.834

9.3.

1.069.948

1.137.097

€

Collectief gefinancierd
gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd
vrij vermogen

Totaal eigen vermogen		
Aandeel derden

30.591.870		

28.767.103

176.182

180.740

Totaal groepsvermogen			

30.768.052		

28.947.843

Voorzieningen

10.

4.277.676

3.186.262

Langlopende schulden

11.

86.735.103

90.670.383

Kortlopende schulden

12.

35.217.187

36.260.656

Financieringsoverschot

13.

64.299.326

37.140.184

Totaal passiva			

221.297.344		

196.205.328
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5.2
			
			

Geconsolideerde resultatenrekening
over 2011
Ref.
  

2011

2010

€

€

Bedrijfsopbrengsten
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten en/of subsidie

18.

91.956.323

106.477.592

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief DBC B-segment)

19.

6.251.147

6.520.409
57.390.871

Omzet DBC B-segment

20.

58.631.572

Subsidies

21.

5.981.750

4.279.390

Overige bedrijfsopbrengsten

22.

7.382.791

8.891.034

Som der bedrijfsopbrengsten		

170.203.583

183.559.296

Bedrijfslasten
Personeelskosten

23.

100.973.739

102.532.837

Afschrijvingen op materiële vaste activa

24.

13.989.951

26.781.523

Overige bedrijfskosten

25.

50.171.358

49.407.797

Som der bedrijfslasten		

165.135.048

178.722.157

Bedrijfsresultaat		

5.068.535

4.837.139

26.

(3.246.514)

(3.797.133)

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering		

1.822.021

1.040.006

Financiële lasten

Belastingen
Resultaat boekjaar		
Resultaat aandeel derden

(1.812)

(7.226)

1.820.209

1.032.780

27.

4.558

1.071

Resultaat boekjaar		

1.824.767

1.033.851

		

2011

2010

		

€

€

Resultaatbestemming

Collectief gefinancierd gebonden vermogen				
- ziekenhuis exploitatie
- bestemmingsreserve egalisatie afschrijving
Saldo		

2.066.914

1.100.197

(174.998)

(114.381)

1.891.916

985.816

(62.591)

46.964

Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen
- resultaat overige groepsmaatschappijen
- resultaat aandeel derden groepsmaatschappijen
Totaal resultaat		

(4.558)

1.071

1.824.767

1.033.851
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5.3 		Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2011
2011		

€

€

€

2010

€

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat

5.068.535

4.837.139

Aanpassingen voor:
Afschijvingen

24.

13.163.241

25.915.476

Mutatie voorzieningen

10.

1.091.414

1.751.718

Mutatie aandeel derden

(4.558)

(1.070)
14.250.097

27.666.124

Verandering in vlottende middelen:
Voorraden

6.

23.505

3.441

Onderhanden werk

7.

(3.446.890)

(1.363.842)

Vorderingen

8.

1.071.187

5.227.356

financieringstekort respectievelijk overschot 13.

27.159.142

(9.535.431)

Kortlopende schulden (exclusief bankkrediet) 12.

(1.043.469)

Vorderingen/schulden uit hoofde van

Totaal kasstroom uit bedrijfsoperaties
Betaalde interest
Resultaat deelneming
Belastingen
Aandeel derden

(2.005.800)
23.763.475

(7.674.276)

43.082.107

24.828.987

(3.246.514)

(3.863.097)

0

65.964

(1.812)

(7.226)

4.558

1.071

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
		

€

(3.243.768)

(3.803.288)

39.838.339

21.025.699

2011		

€

€

2010

€

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen materiële vaste activa

4.

(20.916.364)

(18.557.571)

Herwaarderingen materiële vaste activa

4.

0

(238.868)

Investeringen in financiële vaste activa

5.

(48.000)

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

(35.543)
(20.964.364)

(18.831.982)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie vermogen
Aflossing langlopende schulden

12.

0

238.868

(3.935.280)

(5.219.724)

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

(3.935.280)

(4.980.856)

Mutatie geldmiddelen

14.938.695

(2.787.139)

Stand per 1 januari			

12.776.914		

15.564.053

Mutatie boekjaar

14.938.695

(2.787.139)

Stand per 31 december			

27.715.609		

12.776.914

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:
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5.4 Toelichting op de
geconsolideerde balans en
resultatenrekening
5.4.1 Algemene toelichting
1. Algemeen
1.1 Activiteiten
De activiteiten van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei
betreffen voornamelijk het beheren van een ziekenhuis.
1.2 Consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld met toe‑
passing van de grondslagen voor de waardering en de
resultaatbepaling van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei.
De financiële gegevens van de groepsmaatschappijen en
andere in de consolidatie betrokken rechtspersonen en
vennootschappen zijn volledig in de geconsolideerde jaar‑
rekening opgenomen onder eliminatie van de onderlinge
verhoudingen en transacties. Belangen van derden in het
vermogen en het resultaat van groepsmaatschappijen zijn
afzonderlijk in de geconsolideerde jaarrekening tot uitdruk‑
king gebracht.
1.3 Verslaggevende eenheid
De navolgende organisaties maken deel uit van de verslag‑
gevende 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.
1.4 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 op‑
genomen onder de kortlopende schulden. Ontvangen en
betaalde rente en winstbelastingen zijn opgenomen onder
de kasstroom uit operationele activiteiten.

2. Grondslagen voor waardering van activa en passiva
2.1 Algemeen
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met
in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels
(WTZi). De jaarrekening is opgesteld in euro’s. Activa en
passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, ten‑
zij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Toelichtin‑
gen op posten in de balans en winst‑ en verliesrekening en
de jaarrekening zijn genummerd.
2.2 Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resul‑
taatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voor‑
gaande jaar. In enkele posten hebben in de vergelijkende
cijfers herrubriceringen plaatsgevonden. Deze herrubrice‑
ringen hebben geen gevolgen voor het vermogen en het
resultaat.
2.3 Materiële vaste activa
De W.M.G. gefinancierde materiële vaste activa worden
gewaardeerd tegen aanschaffings‑ of vervaardigingsprijs,
tot een maximum van de goedgekeurde investering, onder
aftrek van lineaire afschrijvingen overeenkomstig desbe‑
treffende NZa beleidsregels.
2.4 Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa
Door de stichting wordt op iedere balansdatum beoordeeld
of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzon‑
dere waardevermindering onderhevig is. Indien een derge‑
lijke 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 kasstroom‑
genererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een
bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaar‑
de van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde;
de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengst‑
waarde en de bedrijfswaarde. Een bijzonder waardevermin‑
deringsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst
en verliesrekening.
Indien wordt vastgesteld dat een in het verleden verant‑
woorde 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.
2.5 Voorraden
De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs
en, indien van toepassing, een opslag van productiekosten.
Indien daartoe aanleiding bestaat, wordt een voorziening
voor incourantheid in mindering gebracht.
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2.6 Onderhanden werk
De omvang van het onderhanden werk DBC A‑segment is
bepaald op basis van de waarde van de uitgevoerde ver‑
richtingen ultimo boekjaar. Het onderhanden werk DBC
B‑segment per 31 december 2011 is berekend op basis van
het aantal openstaande DBC’s vermenigvuldigd met de
minimale verkoopprijs. Hiervan wordt 50% als onderhanden
werk gewaardeerd, waarbij 50% de inschatting is van het
gemiddelde gereedheidspercentage van de DBC’s. Op het
onderhanden werk worden de voorschotten die ontvangen
zijn van de verzekeraars in mindering gebracht.

3.3. Bedrijfslasten
De lasten worden bepaald op historische basis en toegere‑
kend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

2.7 Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde
onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor
oninbaarheid.

3.5. Belastingen
De belasting over het resultaat wordt berekend over de
baten en lasten uit de activiteiten van de door de stichting
gedreven onderneming, na aftrek van het gebruik van
fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren
en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet
aftrekbare kosten. Hierbij worden de thans geldende belas‑
tingtarieven gehanteerd.

2.8 Aandeel derden
Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het
groepsresultaat is afzonderlijk in de geconsolideerde jaar‑
rekening tot uitdrukking gebracht.
2.9 Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifie‑
ke risico’s en verplichtingen die op de balansdatum bestaan
en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in
te schatten. De voorzieningen worden opgenomen tegen
nominale waarde.

3. Grondslagen voor bepaling van het resultaat
3.1 Algemeen
Het onder de baten opgenomen budget aanvaardbare
kosten en daarmee gelijk te stellen middelen zijn berekend
volgens voorschriften voor de bekostiging/subsidiëring.
Voor het B‑segment zijn met alle belangrijke zorgverze‑
keraars (of inkoopcombinaties) afspraken gemaakt over
productievolume, prijs en kwaliteit. De overige opbrengsten
zijn gebaseerd op aan derden gefactureerde of doorbe‑
rekende bijdragen voor geleverde goederen en diensten,
onder aftrek van omzetbelasting en kortingen.
De kosten zijn bepaald met inachtneming van de vermelde
grondslagen van waardering en toegerekend aan het ver‑
slagjaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden verantwoord in de periode dat prestaties
zijn geleverd; verliezen worden in aanmerking genomen in
het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en
lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn gecon‑
stateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

3.4. Afschrijvingen op materiële vaste activa
De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van
door tariefbepalende instanties voorgeschreven percen‑
tages, dan wel de verwachte economische levensduur. Op
aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang
afgeschreven, tenzij door tariefbepalende instanties anders
is voorgeschreven.

3.6. Continuïteit
De ziekenhuissector bevindt zich momenteel in een
overgangsfase naar volledige prestatiebekostiging. Per 1
januari 2012 is hierdoor sprake van veel systeemwijzigin‑
gen met als gevolg dat de contractonderhandelingen 2012
met de zorgverzekeraars traag en moeizaam verlopen.
Recentelijk is met hen overeenstemming bereikt over het
schaduwbudget. Op dit moment is met een zorgverzeke‑
raar (marktaandeel 20%) overeenstemming bereikt over de
aanbestedingssom. De onderhandelingen met de overige
verzekeraars zijn nog niet afgerond. Het verkrijgen van
contracten en tijdige en toereikende bevoorschotting is es‑
sentieel ter voorkoming van liquiditeitstekorten gedurende
2012. Het bestuur verwacht dat de contractonderhan‑
delingen en afspraken over toereikende bevoorschotting
tijdig zullen worden afgerond en indien niet, tijdig andere
maatregelen kunnen worden getroffen .
Op basis hiervan is de jaarrekening opgesteld op basis van
continuïteit.

3.2. Overige bedrijfsopbrengsten
De overige baten worden verantwoord in het jaar waarin zij
zijn gerealiseerd.
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5.4.2 		
4

Toelichting op de geconsolideerde balans

Materiële vaste activa

31-12-2011

31-12-2010

€

€

Terreinen en gronden

11.847.063

11.972.447

Bedrijfsgebouwen

42.110.264

43.197.298

Verbouwingen

135.388

162.467

Installaties en vaste inrichting

20.786.016

23.177.058

Inventarissen

19.701.895

17.490.916

Instandhoudingsinvesteringen

14.356.189

10.634.091

5.958.512

6.906.557

Automatiseringsapparatuur
Vervoermiddelen
Overige materiële vaste activa
Projecten in uitvoering
Oorspronkelijke immateriële vaste activa

46.278

21.155

7.555.701

8.076.236

11.747.261

4.850.647

0

2.572

134.244.567

126.491.444

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:
€
Boekwaarde per 1 januari 2011

126.491.444

Bij: Investeringen 2011

20.916.364

Af: Afschrijvingen 2011

(13.163.241)

Boekwaarde per 31 december 2011

134.244.567

De cumulatieve afschrijvingen bedragen ultimo 2011 € 72.516.320.
Voor een nadere toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar punt 16 in de jaar‑
rekening.

5

Financiële vaste activa

31-12-2011

31-12-2010

€

€

83.543

35.543

83.543

35.543

31-12-2011

31-12-2010

€

€

Voorraad OK

997.826

943.650

Voorraad apotheek

718.979

847.958

Voorraad centraal magazijn

674.696

687.526

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

6

Voorraden

Voorraad techniek

347.521

350.885

Voorraad laboratorium

265.348

199.218

3.004.370

3.029.237

Voorziening incourantheid 5%

(149.538)

(150.900)

2.854.832

2.878.337
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7
		

Onderhanden projecten
uit hoofde van DBC’s

31-12-2011

31-12-2010

€

€

Onderhanden projecten DBC’s A‑segment

11.998.043

15.248.642

Onderhanden projecten DBC’s B-segment

6.832.603

6.622.011

Af: Ontvangen voorschotten

(2.933.141)

(9.420.038)

15.897.505

12.450.615

Een gevolg van de DBC declaratiesystematiek is het waarderen van de per ultimo boekjaar openstaande DBC’s.
Deze waardering komt tot uitdrukking in de post onderhanden werk.

8

Vorderingen

Debiteuren

31-12-2011

31-12-2010

€

€

33.206.068

33.317.666

Belastingen en premies sociale verzekeringen

423.675

0

6.871.545

8.254.809

40.501.288

41.572.475

31-12-2011

31-12-2010

€

€

33.905.479

33.913.571

(42.576)

(38.067)

33.862.903

33.875.504

Overige vorderingen

Debiteuren

Handelsdebiteuren
Af: Ontvangen voorschotten
Voorziening dubieuze debiteuren

(656.835)

(557.838)

33.206.068

33.317.666

Het verloop van de voorziening dubieuze debiteuren is als volgt:
2011
€
Stand per 1 januari 2011

557.838

Ten laste van de voorziening gebracht in 2011

(103.267)

Onttrekking ten laste van het resultaat 2011

202.264

Stand per 31 december

656.835

454.571
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Belastingen en
premies sociale verzekeringen
Omzetbelasting

Overige vorderingen

Zorgverz. inzake afwaardering immaterieel actief B‑segment

9

Groepsvermogen

31-12-2011

31-12-2010

€

€

423.675

0

31-12-2011

31-12-2010

€

€

0

1.424.590

Verstrekte financiering onderhanden werk aan medisch specialisten

5.009.457

5.009.457

Overige

1.862.088

1.820.762

6.871.545

8.254.809

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
€ 323.788, 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:
2011
€
Verschil per 1 januari 2011

(261.384)

Mutatie:
- Eigen vermogen Stichting Ondersteunende Diensten, Ede
- Eigen vermogen Stichting Gelderse Vallei Vivre, Ede
Verschil per 31 december 2011

(38.484)
(23.920)
(323.788)

De mutatie tussen het groepsvermogen en het enkelvoudig vermogen aan het begin en aan het eind
van het boekjaar ad (€ 66.963) is als volgt te specificeren:
2011
€
Groepsvermogen per 1 januari

28.947.843

Groepsvermogen per 31 december

30.768.052

Enkelvoudig vermogen per 1 januari

29.028.486

Enkelvoudig vermogen per 31 december

30.915.658

€

1.820.209

1.887.172
Mutatie boekjaar

(66.963)

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

1.824.767

Resultaat volgens enkelvoudige jaarrekening

1.887.172
(62.405)

Resultaat aandeel derden

(4.558)
(66.963)
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Geconsolideerd Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

Kapitaal

31-12-2010

€

€

727.172

727.172

28.794.750

26.902.834

1.069.948

1.137.097

30.591.870

28.767.103

Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-1-2011

bestemming

mutaties

31-12-2011

€

€

€

€

727.172

0

0

727.172

Kapitaal

Collectief gefinancierd
gebonden vermogen

31-12-2011

Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-1-2011

bestemming

mutaties

31-12-2011

€

€

€

€

19.030.392

2.066.914

0

21.097.306

3.755.737

(174.998)

0

3.580.739

4.116.705

0

0

4.116.705

26.902.834

1.891.916

0

28.794.750

Reserve aanvaardbare kosten
Reserve aanvaardbare kosten
Bestemmingsreserves:
Reserve egalisatie
Herwaarderingsreserve
Herwaarderingsreserve

Totaal collectief gefinancierd
gebonden vermogen

Niet collectief gefinancierd
vrij vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:
Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-1-2011

bestemming

mutaties

31-12-2011

€

€

€

€

1.137.097

(67.149)

0

1.069.948

1.137.097

(67.149)

0

1.069.948

Algemene reserves
Algemene reserve
Totaal niet-collectief
gefinancierd vrij vermogen
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10

Voorzieningen

saldo per

Persoonlijk levensfasebudget (PLB) (*1)

omtrekking

saldo per

1-1-2011			

dotatie

31-12-2011

€

€

€

€

1.801.494

1.647.363

636.849

2.812.008

Jubilea (*2)

770.000

335.220

122.220

983.000

Overige personeelsvoorzieningen

208.500

63.335

208.500

63.335

Overige voorzieningen

406.268

183.500

170.455

419.333

3.186.262

2.229.418

1.138.024

4.277.676

Totaal voorzieningen

Van de getroffen voorzieningen ultimo boekjaar kan worden vermeld dat € 482.668 (2010: € 614.768) als kortlo‑
pende verplichting is aan te merken.
(*1) De voorziening heeft betrekking op de toekenning van extra verlofrechten aan werknemers die op peildatum
31 december 2010 voldoen aan bepaalde eisen, leeftijd op 31 december 2010 (45 tot en met 49 jaar) en 10 dienst‑
jaren in de sector. Deze werknemers hebben recht op een eenmalige storting van 200 uur in het PLB. De volledige
contante waarde van dit recht is onder deze post voorzien. Daarnaast zijn de reguliere rechten in het kader van PLB
hierin opgenomen.
(*2) Dit betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen die ingevolge de CAO rekening houdend met
blijf en sterfte kansen per balansdatum verschuldigd zijn. Met ingang van 2011 is hierbij ook rekening gehouden
met een uitkering bij pensionering.
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Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

31-12-2011

31-12-2010

€

€

86.735.103

90.670.383

Stand per 31-12-2011

Aflossingsverplichting 2012

Resterende looptijd > 1 jaar

Resterende looptijd > 5 jaar

€

€

€

€

90.725.392

3.990.289

86.735.103

70.773.948

Schulden aan kredietinstellingen

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar punt 17 in de jaarrekening.
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Kortlopende schulden

31-12-2011

31-12-2010

€

€

Schulden aan kredietinstellingen

3.990.289

4.562.640

Crediteuren

9.779.039

11.553.375

Belastingen en premies sociale verzekeringen

6.044.288

6.041.347

Overlopende schulden en overlopende passiva

15.403.571

14.103.294

35.217.187

36.260.656

Schulden aan kredietinstellingen

Aflossingsverplichtingen

31-12-2011

31-12-2010

€

€

3.990.289

4.562.640

3.990.289

4.562.640
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Belastingen en premies
sociale verzekeringen

Vennootschapsbelasting

31-12-2011

31-12-2010

€

€

11.964

12.746

0

71.818

Loonheffing

4.491.273

4.444.894

Pensioenen

1.541.051

1.511.889

6.044.288

6.041.347

Omzetbelasting

Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft voor haar werknemers een toegezegde‑pensioenregeling.
Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de persioengerechtigde 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 bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Wel‑
zijn. 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 2012 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds 98 %. In 2014 dient het pensioen‑
fonds 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 premieverhogingen
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 het effect van hogere toekom‑
stige premies. Ziekenhuis Gelderse Vallei heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met
het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Overige schulden
en overlopende passiva
    Vakantiegeld en  dagen
    Diverse personeelskosten
    Rekening courant specialisten
    Rente
    Overige schulden en overlopende passiva
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Financieringsoverschot

31-12-2011

31-12-2010

€

€

4.646.232

5.015.998

743.046

787.188

1.554.692

1.597.672

133.654

190.969

8.325.947

6.511.467

15.403.571

14.103.294

		

Totaal

2011

2010

2009

		

€

€

€

€

12.210.802

24.929.382)

Stand per 1 januari 2011

37.140.184

0

Financieringsverschil boekjaar

27.199.463

27.199.463

Correcties voorgaande jaren
Betalingen/ontvangsten
Stand per 31 december 2011

8.348

8.348

0

(48.669)

(16.038)

(32.631)

27.199.463

12.203.112

24.896.751

A

C

C

64.299.326

a = interne berekening
b = overeenstemming met zorgverzekeraars

Stadium van vaststelling

c = definitieve vaststelling NZa

(per erkenning)
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Specificatie financieringsverschil boekjaar:

Wettelijk budget aanvaardbare kosten

2011

2010

€

€

(91.680.409)

(106.145.226)

Vergoedingen ter dekking van het wettelijk budget
Opbrengsten DBC A segment inclusief toeslagen
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Verstrekte zekerheden

101.864.241

97.234.990

Honoraria opbrengsten voor specialisten in loondienst

3.587.694

3.783.464

Mutatie onderhanden werk honoraria voor specialisten in loondienst

(177.367)

(155.488)

Overige opbrengsten

16.660.375

15.969.337

Mutatie onderhanden werk DBC A segment

(3.055.071)

1.523.725

Totaal financieringsverschil in het boekjaar

27.199.463

12.210.802

De ABN AMRO Bank N.V. heeft ultimo 2008 het navolgende kredietarrangement ter beschikking gesteld:
* een rekening‑courant faciliteit ten behoeve van exploitatie van € 54 miljoen;
De rekening‑courant faciliteit is als volgt: € 40 miljoen ten behoeve van de exploitatie en € 14 miljoen
ten behoeve van investeringen. De rente van deze kredietfaciliteit is op basis van 1‑maands
euribor + een opslag van 1,2%. (inbegrepen is de individuele opslag van 0,5% en de markttoeslag van 0,7%).
Ultimo 2011 was deze 2,405%
* een vijftal langlopende leningen met een totale faciliteit per balansdatum van € 90,7 miljoen.
Zekerheden zijn gesteld in de vorm van:
* positieve / negatieve hypotheekverklaring;
* Pari passu verklaring.
Het exploitatiekrediet is per balansdatum ingeperkt met een huurgarantie van € 40.000 aan
Huizerhof Passage B.V. (spreekuurcentrum Veenendaal).
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Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Terzake van huurovereenkomsten is de stichting een drietal langlopende contracten aangegaan.
Het betreft:
• Galvanistraat

• jaarhuur € 331.000;
• looptijd contract tot 2013

• Spreekuurcentrum Veenendaal
  
• Pascalstraat

• jaarhuur € 232.000;
• looptijd contract tot 2012
• jaarhuur € 71.000;
• looptijd contract tot 2019

Erfpacht
Ter zake erfpacht aan de Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten, te Barneveld dient jaarlijks
€ 8.629 (prijspeil 2011) 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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Mutatieoverzicht materiële vaste activa/
financiële vaste activa op grond van art. 5a
Regeling Verslaggeving WTZi
Subtotaal

Subtotaal

Subtotaal

Subtotaal

vergunningplichtige

meldingsplichtige

WMG

niet WMG

Totaal

activa

activa

€

€

€

€

€

128.231.000

16.276.643

68.442.254

13.562.628

226.512.525

4.116.705

0

0

0

4.116.705

(53.835.863)

(3.245.784)

(42.150.994)

(4.905.145)

(104.137.786)

78.511.842

13.030.859

26.291.260

8.657.483

126.491.444

61.702

8.582.333

11.009.121

5.599.277

25.252.433

0

0

0

0

0

(3.694.813)

(1.899.496)

(7.056.714)

(512.218)

(13.163.241)

(15.641.680)

0

(28.423.940)

(719.087)

(44.784.707)

0

0

0

0

0

15.641.680

0

28.423.940

719.087

44.784.707

Aanschafwaarde

0

(2.396.768)

(1.893.787)

(45.515)

(4.336.070)

Cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

0

0

Cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

0

0

Per saldo

0

(2.396.768)

(1.893.787)

(45.515)

(4.336.070)

(3.633.111)

4.286.069

2.058.620

5.041.544

7.753.122

112.651.022

22.462.208

49.133.648

18.397.303

202.644.181

4.116.705

0

0

0

4.116.705

(41.888.996)

(5.145.280)

(20.783.768)

(4.698.276)

(72.516.320)

74.878.731

17.316.928

28.349.880

13.699.027

134.244.566

Stand per 1 januari 2011
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 1 januari 2011
Mutaties
Investeringen
Herwaarderingen
Afschrijvingen
Terugname geheel afgeschreven activa
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Desinvesteringen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2011
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 31 december 2011
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16.1

WTZi‑vergunningplichtige vaste activa

Het verloop is als volgt weer te geven:

Oorspronkelijke

Grond

Installaties

Subtotaal

inrichting			

vergunning-

zieningen					

plichtige

								

activa

immateriële		
vaste activa		

Terrein-

Gebouwen

voor-		

Vaste

Verbouwingen

€

€

€

€

€

€

€

€

15.741.858

6.033.295

3.741.734

54.351.699

6.699.711

541.569

41.121.134

128.231.000

0

4.116.705

0

0

0

0

0

4.116.705

(15.739.286)

0

(1.919.287)

(11.154.401)

(3.437.000)

(379.102)

(21.206.787)

(53.835.863)

2.572

10.150.000

1.822.447

43.197.298

3.262.711

162.467

19.914.347

78.511.842

Investeringen

0

61.702

0

0

0

0

0

61.702

Herwaarderingen

0

0

0

0

0

0

0

0

(2.572)

0

(187.087)

(1.087.034)

(334.986)

(27.079)

(2.056.055)

(3.694.813)

(15.641.680)

Stand per 1 januari 2011
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 1 januari 2011
Mutaties

Afschrijvingen
Terugname geheel afgeschreven activa
Aanschafwaarde

(15.641.680)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.641.680

0

0

0

0

0

0

15.641.680

Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Desinvesteringen
Aanschafwaarde

0

0

0

0

0

0

0

0

Cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

0

0

0

0

0

Cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

0

0

0

0

0

Per saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

(2.572)

61.702

(187.087)

(1.087.034)

(334.986)

(27.079)

(2.056.055)

(3.633.111)

100.178

6.094.997

3.741.734

54.351.699

6.699.711

541.569

41.121.134

112.651.022

0

4.116.705

0

0

0

0

0

4.116.705

(100.178)

0

(2.106.374)

(12.241.435)

(3.771.986)

(406.181)

(23.262.842)

(41.888.996)

0

10.211.702

1.635.360

42.110.264

2.927.725

135.388

17.858.292

74.878.731

2,5%

0%

5%

2%

5%

5%

5%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2011
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 31 dec. 2011
Afschrijvingspercentages
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16.2

WTZi‑meldingsplichtige vaste activa

Het verloop is als volgt weer te geven:

Trekkings-

Subtotaal

Subtotaal

projecten		

meldings

							

plichtige

							

activa

rechten

Onderhanden

Subtotaal

Instand-

projecten		

houding

Onderhanden

€

€

€

€

€

€

€

1.534.292

1.806.804

3.341.096

12.345.583

589.964

12.935.547

16.276.643

0

0

0

0

0

0

0

(76.715)

0

(76.715)

(3.169.069)

0

(3.169.069)

(3.245.784)

1.457.577

1.806.804

3.264.381

9.176.514

589.964

9.766.478

13.030.859

4.420.921

2.324.962

6.745.883

1.200.674

635.776

1.836.450

8.582.333

0

0

0

0

0

0

0

(544.869)

0

(544.869)

(1.354.627)

0

(1.354.627)

(1.899.496)

Stand per 1 januari 2011
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 1 januari 2011
Mutaties
Investeringen
Herwaarderingen
Afschrijvingen
Terugname geheel afgeschreven activa
Aanschafwaarde

0

0

0

0

0

0

0

Cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

0

0

0

0

Cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

0

0

0

0

Aanschafwaarde

0

(1.806.804)

(1.806.804)

0

(589.964)

(589.964)

(2.396.768)

Cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

0

0

0

0

Cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

0

0

0

0

Per saldo

0

(1.806.804)

(1.806.804)

0

(589.964)

(589.964)

(2.396.768)

3.876.052

518.158

4.394.210

(153.953)

45.812

(108.141)

4.286.069

5.955.213

2.324.962

8.280.175

13.546.257

635.776

14.182.033

22.462.208

0

0

0

0

0

0

0

Cumulatieve afschrijvingen

(621.584)

0

(621.584)

(4.523.696)

0

(4.523.696)

(5.145.280)

Boekwaarden per 31 dec. 2011

5.333.629

2.324.962

7.658.591

9.022.561

635.776

9.658.337

17.316.928

5%

0%

10%

0%

Desinvesteringen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2011
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen

Afschrijvingspercentages
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16.3

WMG‑gefinancierde vaste activa

Het verloop is als volgt weer te geven:

Automatisering

Projecten in

Subtotaal

			

Inventaris

uitvoering

WMG

€

€

€

€

51.616.319

14.932.148

1.893.787

68.442.254

0

0

0

0

(34.125.403)

(8.025.591)

0

(42.150.994)

17.490.916

6.906.557

1.893.787

26.291.260

5.427.457

2.913.233

2.668.431

11.009.121

Stand per 1 januari 2011
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 1 januari 2011
Mutaties
Investeringen
Herwaarderingen

0

0

0

0

(3.195.435)

(3.861.279)

0

(7.056.714)

(25.181.706)

(3.242.234)

0

(28.423.940)

0

0

0

0

25.181.706

3.242.234

0

28.423.940

Aanschafwaarde

0

0

(1.893.787)

(1.893.787)

Cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

0

Cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

0

Afschrijvingen
Terugname geheel afgeschreven activa
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Desinvesteringen

Per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

(1.893.787)

(1.893.787)

2.232.022

(948.046)

774.644

2.058.620

31.862.070

14.603.147

2.668.431

49.133.648

Stand per 31 december 2011
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 31 december 2011
Afschrijvingspercentages

0

0

0

0

(12.139.132)

(8.644.636)

0

(20.783.768)

19.722.938

5.958.511

2.668.431

28.349.880

10%

20%

0%
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16.4

Niet WMG‑gefinancierde vaste activa

Het verloop is als volgt weer te geven:

Onroerende

Projecten

Vervoer-

Subtotaal overige

goederen

in uitvoering

middelen

gefinancierde

			

materiële vaste activa

€

€

€

€

12.922.313

560.092

80.223

13.562.628

0

0

0

0

(4.846.077)

0

(59.068)

(4.905.145)

8.076.236

560.092

21.155

8.657.483

Investeringen

0

5.558.000

41.277

5.599.277

Herwaarderingen

0

0

0

0

(496.063)

0

(16.155)

(512.218)

(678.460)

0

(40.627)

(719.087)

0

0

0

0

678.460

0

40.627

719.087

Stand per 1 januari 2011
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 1 januari 2011
Mutaties

Afschrijvingen
Terugname geheel afgeschreven activa
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Desinvesteringen

(45.515)

0

0

(45.515)

Cumulatieve herwaarderingen

Aanschafwaarde

0

0

0

0

Cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

0

(45.515)

0

0

(45.515)

(541.578)

5.558.000

25.122

5.041.544

12.198.338

6.118.092

80.873

18.397.303

0

0

0

0

(4.663.680)

0

(34.596)

(4.698.276)

7.534.658

6.118.092

46.277

13.699.027

div.

0%

20%

Per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2011
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 31 december 2011
Afschrijvingspercentages
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29‑12‑2004

29‑12‑2004

16‑06‑2005

16‑06‑2005

02‑12‑1991

02‑05‑2001

ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V.

BNG

Gemeente Ede

b = Hypothecair

a = Onderhands

Soort lening:

Totaal

29‑12‑2004

ABN AMRO Bank N.V.

120.026.483

6.806.703

680.670

118.607

955.503

37.155.000

37.155.000

37.155.000

€

30

30

17

7

30

30

30

b

a

a

a

a

a

a

soort
lening

Totale

looptijd

3,96%

2,98%

3,85%

3,75%

3,82%

3,99%

4,11%

rente

werkelijke

95.233.023

5.294.103

249.578

90.699

426.643

29.724.000

29.724.000

29.724.000

€

2010

Restschuld

0

0

0

0

0

0

0

0

€

in 2011

leningen

nieuwe

(4.507.631)

(252.100)

(22.689)

(90.699)

(426.643)

(1.238.500)

(1.238.500)

(1.238.500)

€

in 2011

Aflossing

90.725.392

5.042.003

226.889

0

0

28.485.500

28.485.500

28.485.500

€

2011

Restschuld

Hoofdsom

Leninggever

Datum

Overzicht langlopende schulden ultimo 2011

17

70.773.947

3.781.503

113.444

0

0

22.293.000

22.293.000

22.293.000

€

over 5 jaar

Restschuld

resterende

20

10

23

23

23

eind 2011

looptijd in jaren

(3.990.289)

(252.100)

(22.689)

0

0

(1.238.500)

(1.238.500)

(1.238.500)

€

in 2012

Aflossing

gestelde

Hypotheek

Rijksgarantie

clausule

hypotheek

Pos/neg

clausule

hypotheek

Pos/neg

clausule

hypotheek

Pos/neg

clausule

hypotheek

Pos/neg

clausule

hypotheek

Pos/neg

zekerheden

5.4.3 		Toelichting op de geconsolideerde
		
resultatenrekening
18
		

Wettelijk budget
aanvaardbare kosten

		

2011

2010

		

€

€

91.680.409

106.145.226

284.262

297.994

(8.348)

34.372

91.956.323

106.477.592

Wettelijk budget aanvaardbare kosten
PAAZ budget
Correcties voorgaande jaren

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in vorig jaar
(x € 1.000)
		

2011

€

€

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in vorig jaar

106.145

Mutaties:
- adherentie ontwikkeling

174

- productie realisatie in boekjaar

239

- budgetcorrectie i.v.m. Fonds Ziekenhuis Opleidingen

(1.200)

- kortingsbijdrage “Doelmatigheidspotentieel” 2011

(1.667)

- kortingsbijdrage “Overschrijding macrokader 2009”

(2.440)

- overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling

1.487

- prijsindexatie materiële kosten

389

- groei normatieve kapitaalslasten

148
(2.870)

Nacalculeerbare kapitaalslasten:
- rente
- afschrijvingen
- doorberekende kapitaalslasten

(213)
(11.921)
70
(12.054)

Overige mutaties:
- zorgvernieuwing

439

- dure kunst- en hulpmiddelen

(39)

- dure geneesmiddelen (80% nacalculeerbaar)

(60)

- samenwerkingsverbanden

56

- bloed

17

- scholingsmiddelen

16

- overig

30
459

Wettelijk budget voor aanvaarbare kosten in boekjaar

91.680
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19
		
		

Niet gebudgetteerde
zorgprestaties
(exclusief DBC B-segment)
Zorgprestaties tussen instellingen
Zorgprestaties derde compartiment
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

20

Omzet DBC B-segment

Gefactureerde omzet DBC B-segment
Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment

21

2010

€

€

1.723.202

1.888.763

111.653

25.780

4.416.292

4.605.866

6.251.147

6.520.409

Exploitatie

Exploitatie

2011

20010

€

€

58.420.980

57.051.294
339.577

58.631.572

57.390.871

Exploitatie

Exploitatie

2011

2010

€

€

Opleidingsfonds Aios

4.125.565

3.950.732

Fonds Ziekenhuisopleidingen

1.598.928

0

257.257

328.658

5.981.750

4.279.390

Exploitatie

Exploitatie

2011

2010

€

€

7.225.578

8.769.604

Subsidies

Overige bedrijfsopbrengsten

Overige dienstverlening
Exploitatie niet aan productieproces dienstbare activa

962

1.117

156.251

120.313

7.382.791

8.891.034

Exploitatie

Exploitatie

2011

2010

€

€

Lonen en salarissen

77.508.850

79.074.442

Sociale lasten

14.412.777

14.203.551

Pensioenpremies

6.604.746

6.471.887

Overige personeelskosten

2.447.366

2.782.957

100.973.739

102.532.837

Exploitatie

Exploitatie

2011

2010

€

€

74.805.784

74.756.689

Vrije markt (fysiotherapie)

23

Exploitatie

2011

210.592

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies

22

Exploitatie

Personeelskosten

Lonen en salarissen

Lonen en salarissen
Personeel niet in loondienst

2.703.066

4.317.753

77.508.850

79.074.442
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Overige personeelskosten

Cursus en opleidingskosten

24
		

2011

2010

€

€

1.213.140

1.357.660

Reiskostenvergoeding

494.696

545.999

Werving en selectie

100.603

130.089

Kosten gezondheidszorg

150.571

194.079

Bedrijfskleding

155.486

171.657

Overige personeelskosten

332.870

383.473

2.447.366

2.782.957

2011

2010

€

€

WTZi-vergunningsplichtige vaste activa

3.694.813

15.816.296

WTZi-meldingsplichtige vaste activa

1.899.496

1.311.273

WMG-gefinancierde vaste activa

7.056.714

8.215.763

Afschrijvingen op
materiële vaste activa
In mutatieoverzicht (punt 16) begrepen afschrijvingen:

Niet WMG-gefinancierde vaste activa

512.218

540.057

13.163.241

25.883.389

Immateriële vaste activa B-segment (*1)

1.424.590

1.424.593

Doorberekende kapitaalslasten

(674.826)

(746.642)

Overige afschrijvingsgerelateerde posten:

Aandeel derden

76.946

220.183

13.989.951

26.781.523

(*1) De post Afschrijving immateriële vaste activa B-segment ad € 1.424.590 betreft 1/3 gedeelte van de in 2009
plaatsgevonden afwaardering van immateriële vaste activa voor het deel dat volledig in het B-segment valt. In
2011 is het laatste deel als last verantwoord, volledige compensatie vindt plaats via het Wettelijk budget voor
aanvaardbare kosten.

Aansluiting afschrijvingen
resultatenrekening – vergoeding
nacalculeerbare afschrijvingslasten

		

2011

€

€

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening

13.989.951

waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

11.550.918

In extern budget/rekenstaat 2011 verwerkte vergoeding
voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:
WTZi-vergunningsplichtige vaste activa

3.694.813

WTZi-meldingsplichtige vaste activa

1.899.496

waarvan voor eigen rekening

(396.044)
1.503.452

WMG-gefinancierde vaste activa
waarvan voor eigen rekening

7.056.714
(2.128.651)
4.928.063

Afschrijving immateriële vaste activa B-segment
Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

1.424.590
11.550.918
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25

Overige bedrijfskosten

Huur en leasing

2011

2010

€

€

1.102.175

1.208.178

29.269.225

29.864.935

5.015.352

5.709.948

- Onderhoud

1.677.344

1.666.142

- Energie gas

413.483

699.055

- Energie stroom

917.768

800.673

Patiëntgebonden kosten
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Onderhoud en energiekosten:

- Energie transport en overig
Subtotaal
Dotaties en vrijval voorzieningen
Algemene beheerskosten

26

Financiële lasten

Rentelasten
Resultaat deelnemingen

27

Resultaat aandeel derden

Clean Care Support B.V.

318.715

291.013

3.327.310

3.456.883

385.762

100.958

11.071.534

9.066.895

50.171.358

49.407.797

2011

2010

€

€

(3.246.514)

(3.863.097)

0

65.964

(3.246.514)

(3.797.133

2011

2010

€

€

4.558

1.071
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5.4.4
28
		

Gemiddeld aantal
werknemers

Overige informatie
Gedurende het jaar 2011 waren gemiddeld 1.795 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband
(2010: 1.847).
2011

2010

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE’s) per segment:
‑ patiëntgebonden functies

1.285

1.325

‑ algemene en administratieve functies

291

290

‑ hotelfuncties

119

121

‑ leerling verpleegkundigen

76

86

‑ terrein / gebouw gebonden functies

24

25

1.795

1.847

Gemiddeld aantal personeelsleden
op basis van full-time eenheden

29
		

Bezoldiging bestuurders
en toezichthouders

Raad van Bestuur
Voor een overzicht van de lasten ter zake van bezoldiging en pensioen e.d. van de leden van de Raad van
Bestuur, wordt verwezen naar de ‘tabel verantwoording bezoldiging bestuurders’.

Leden Raad van Toezicht
De leden van de Raad van Toezicht hebben de navolgende vergoedingen ontvangen::
2011

2010

€

€

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

Ir. Ing. H. de Boon

Wet Openbaarmaking Topinkomens
In het kader van de Wet Openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) is elke
instelling, die overwegend uit publieke middelen is gefinancierd, verplicht jaarlijks het inkomen te publiceren
indien dit inkomen uitgaat boven dat van de Minister. Voor een overzicht wordt verwezen naar de tabel en
DigiMV via www.jaarverslagenzorg.nl.
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			 Tabel verantwoording bezoldiging bestuurders

1.

naam

Mw N.W. Zeller vd Werf

Dhr. D. van Starkenburg
2011		

2.

aard bestuurder

S

3.

periode in dienst

geheel jaar

4.

Voorzitter

J

5.

Periode in dienst als voorzitter

geheel jaar

6.

Beeidiging dienstverband

2010
S
geheel jaar
J
geheel jaar

2011		
S
geheel jaar
N
n.v.t.

2010
S
geheel jaar
N
n.v.t.

ultimo verslagjaar

N

N

N

N

7.

Afspraken werktijden

N

N

N

N

8.

Deeltijdfactor

100%

9.

Brutosalaris

195.353		

100%
192.191

100%
185.148		

100%
182.303

10. Bruto-kostenvergoeding

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

11. Werkgeversbijdrage

7.819

7.871

7.972

7.871

sociale lasten
12. Werkgeversbijdrage pensioen,

21.498

13. Ontslagvergoeding

n.v.t.

14. Bonussen

0

15. Totaal inkomen (9 t/m 14)

224.670		

221.050

213.868		

210.430

16. Cataloguswaarde auto

36.490		

36.490

42.184		

38.571

17. Eigen bijdrage

n.v.t.		

n.v.t.

n.v.t.		

n.v.t.

20.988
n.v.t.
0

20.748
n.v.t.
0

20.256
n.v.t.
0

toelichting
S = statutair bestuurder
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Wet openbaarmaking uit publieke middelen
gefinancierde topinkomens (Wopt)

Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancieerde topinkomens (Wopt)
De bezoldiging van de functionarissen die over 2011 in het kader van de Wopt verantwoord worden is als volgt:

1. Functionaris (functienaam)
2. In dienst vanaf (datum)

Lid RvB

Lid RvB

Med.Spec.

Med.Spec.

Med.Spec.

Med.Spec.

01-08-1977

01-03-2008

01-02-2005

01-05-2004

01-12-2004

01-05-2008

3. In dienst tot (datum)

-

-

-

-

-

-

4. Belastbaar loon (in €)

218.113

216.575

303.109

217.886

250.697

207.995

5. Voorziening t.b.v. beloning betaalbaar op korte termijn

-

11.000

-

-

1.848

-

100%

100%

100%

100%

100%

100%

218.113

227.575

303.109

217.886

252.545

207.995

6. Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6)

1. Functionaris (functienaam)
2. In dienst vanaf (datum)

Med.Spec.

Med.Spec.

Med.Spec.

Med.Spec.

Med.Spec.

Med.Spec.

01-01-1990

01-02-2009

01-06-1985

01-01-2009

01-10-1997

01-06-2004

3. In dienst tot (datum)

-

-

-

-

-

-

4. Belastbaar loon (in €)

152.501

210.672

121.555

177.756

164.918

135.946

5. Voorziening t.b.v. beloning betaalbaar op korte termijn
6. Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband
Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6)

1. Functionaris (functienaam)

-

-

-

-

-

-

80%

100%

60%

80%

89,89%

70%

152.501

210.672

121.555

177.756

164.918

135.946

Med.Spec.

Med.Spec.

01-06-2002

01-05-2010

3. In dienst tot (datum)

-

01-12-2011

4. Belastbaar loon (in €)

135.347

188.313

2. In dienst vanaf (datum)

5. Voorziening t.b.v. beloning betaalbaar op korte termijn

600

-

6. Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband

70%

100%

135.947

188.313

Totaal beloning in kader van de Wopt (4, 5 en 6)

30

Accountantshonoraria

De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten voor de externe accountant en de accountantsorganisatie,
genoemd in artikel 1, eerste lid onder a en e, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, zijnde Ernst & Young
Accountants LLP zijn als volgt:
2011
(x € 1.000)
Controle van de jaarrekening
Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie)
Fiscale advisering

2010

€

€

113

101

45

31

112

80

270

212

De kosten maken deel uit van de algemene beheerskosten.
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5.5

Balans per 31 december 2011
(na resultaatbestemming)

Activa

Ref.		31 december 2011		31 december 2010
		

€

€

€

€

Vaste activa
Materiële vaste activa

33.

124.246.497

121.861.629

Financiële vaste activa

34.

380.416

357.660

Totaal vaste activa

124.626.913

122.219.289

Vlottende activa
Voorraden

2.842.020

2.867.107

Onderhanden projecten uit hoofde van DBC’s

15.897.505

12.450.615

Vorderingen

44.501.600

42.787.245

26.944.835

12.091.796

35.

Liquide middelen
Totaal vlottende activa

90.185.960

Totaal activa			

Passiva

70.196.763

214.812.873		

192.416.052

Ref.		31 december 2011		31 december 2010

€

€

€

Eigen Vermogen

36.

Kapitaal

36.1.

727.172

727.172

36.2.

28.794.750

26.902.834

36.3.

1.393.736

€

Collectief gefinancierd
gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd
vrij vermogen

1.398.480
30.915.658

Voorzieningen			

29.028.486

4.277.676		

3.186.262

Langlopende schulden

37.		

81.945.201		

85.628.381

Kortlopende schulden

38.		

33.375.012		

37.432.739

					
Financieringsoverschot			

64.299.326		

37.140.184

Totaal passiva			

214.812.873		

192.416.052
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5.6

Resultatenrekening over 2011
2011		
Ref.

€

€

€

2010

€

Bedrijfsopbrengsten
Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

91.956.323

106.477.592

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties
(exclusief DBC B-segment)

41.

5.774.367

6.134.563

Omzet DBC B-segment

42.

58.631.572

57.390.871

Subsidies

43.

5.981.750

4.279.390

Overige bedrijfsopbrengsten

44.

6.381.141

7.791.033

Som der bedrijfsopbrengsten			

168.725.153		

182.073.449

Bedrijfslasten
Personeelskosten

45.

99.127.318

100.950.909

Afschrijvingen materiële vaste activa

46.

13.678.985

26.479.854

Overige bedrijfslasten

47.

51.023.580

50.033.937

Som der bedrijfslasten			

163.829.883		

Bedrijfsresultaat			
Financiële lasten

48.

4.895.270		
(3.008.098)

Resultaat boekjaar			

177.464.700
4.608.749
(3.558.084)

1.887.172		

1.050.665

2011		

2010

Resultaatbestemming
Het resultaat is als volgt verdeeld:
			
Ref.

€

€

€

€

Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Ziekenhuis exploitatie
Bestemmingsreserve egalisatie afschrijvingen
Saldo			

2.066.914

1.100.197

(174.998)

(114.381)

1.891.916		

985.816

Niet collectief gefinancierd vrij vermogen
resultaat overige groepsmaatschappijen
Totaal resultaat			

(4.744)
1.887.172		

64.849
1.050.665
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5.7
		
5.7.1
		
31 Grondslagen voor
waardering van activa en
passiva

Toelichting op de balans en winst
en verliesrekening
Grondslagen voor waardering van
activa en passiva
Algemeen
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling voor de enkelvoudige balans en resultaten‑
rekening en de geconsolideerde balans en resultatenrekening zijn gelijk. Voor de grondslagen van
de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat wordt verwezen naar de
toelichting op de geconsolideerde balans en resultatenrekening.
Voor zover de posten van de enkelvoudige jaarrekening niet zijn toegelicht in de toelichting op de
enkelvoudige balans en resultatenrekening, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde
balans en resultatenrekening.

32
		
		

Grondslagen voor
bepaling van het
resultaat

Aandeel in het resultaat
Het aandeel in de winst/ het verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen omvat het aandeel
van de groep in de resultaten van deze deelnemingen en de interest op aan deze deelnemingen verstrekte
leningen, rekening houdend met de daarop betrekking hebbende belastingen. De resultaten van deelnemingen welke gedurende het boekjaar zijn verworven of afgesloten worden vanaf het verwervingsmoment respectievelijk tot het moment van afstoting verwerkt in het resultaat van de groep.
Continuïteit
De ziekenhuissector bevindt zich momenteel in een overgangsfase naar volledige prestatiebekostig‑
ing. Per 1 januari 2012 is hierdoor sprake van veel systeemwijzigingen met als gevolg dat de contractonderhandelingen 2012 met de zorgverzekeraars traag en moeizaam verlopen. Recentelijk is met hen
overeenstemming bereikt over het schaduwbudget. Op dit moment is met een zorgverzekeraar (marktaandeel 20%) overeenstemming bereikt over de aanbestedingssom. De onderhandelingen met de overige
verzekeraars zijn nog niet afgerond. Het verkrijgen van contracten en tijdige en toereikende bevoorschot‑
ting is essentieel ter voorkoming van liquiditeitstekorten gedurende 2012. Het bestuur verwacht dat de
contractonderhandelingen en afspraken over toereikende bevoorschotting tijdig zullen worden afgerond
en indien niet, tijdig andere maatregelen kunnen worden getroffen.
Op grond hiervan is de jaarrekening opgesteld op basis van continuïteit.

5.7.2
33
		

Toelichting op de balans

Materiële
vaste activa

31-12-2011

31-12-2010

€

€

Terreinen en gronden

11.847.063

11.972.447

Bedrijfsgebouwen

42.110.264

43.197.298

Verbouwingen
Installaties en vaste inrichting

135.388

162.467

20.786.016

23.177.058

Inventarissen

19.673.847

17.451.527

Instandhoudingsinvesteringen

14.356.189

10.634.091

5.958.512

6.906.557

Automatiseringsapparatuur
Vervoermiddelen

46.278

21.155

Overige materiële vaste activa

3.703.772

4.045.902

Projecten in uitvoering

5.629.168

4.290.555

Oorspronkelijke immateriële vaste activa

0

2.572

124.246.497

121.861.629

Jaarverslag 2011 Ziekenhuis Gelderse Vallei 95

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:
2011

€
Boekwaarde per 1 januari 2011

121.861.629

Bij: Investeringen 2011

15.325.194

Af: Afschrijvingen 2011

(12.940.326)

Boekwaarde per 31 december 2011

124.246.497

De cumulatieve afschrijvingen bedragen ultimo 2011 € 70.191.881.
Voor een nadere toelichting op de materiële vaste activa wordt verwezen naar punt 39 in de jaarrekening.

34
		

Financiële
vaste activa

31-12-2011

31-12-2010

€

€

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

266.916

223.660

Vorderingen op groepsmaatschappijen

113.500

134.000

Financiële vaste activa

380.416

357.660

Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen:
Naam en rechtsvorm

Kapitaalbelang

en woonplaats rechtspersoon

Resiultaat

(in %)

€
Zeggenschapsbelangen
Clean Care Support B.V., Ede

51,0

(4.744)

0,60

0

31-12-2011

31-12-2010

€

€

183.373

188.117

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

Deelnemingen
in groepsmaatschappijen
Clean Care Support B.V.
Onderlinge Waarborgmaatschappij voor
Instellingen in de Gezondheidszorg
MediRisk B.A.

83.543

35.543

266.916

223.660
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Vorderingen op
groepsmaatschappijen
Lening Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei Vivre
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Vorderingen

Debiteuren

31-12-2011

31-12-2010

€

€

113.500

134.000

31-12-2011

31-12-2010

€

€

33.206.068

33.317.666

Vorderingen op groepsmaatschappijen

4.645.484

1.366.951

Overige vorderingen

6.650.048

8.102.628

44.501.600

42.787.245

31-12-2011

31-12-2010

€

€

Vorderingen op
groepsmaatschappijen
Rekening‑courant Ziekenhuis Gelderse
Vallei Parkeren B.V.
Rekening‑courant Stichting Gelderse Vallei Vivre

3.177.738

0

486.037

417.173

Rekening‑courant Stichting Ondersteunende
Diensten Ziekenhuis Gelderse Vallei

36

Eigen Vermogen

Kapitaal
Collectief gefinancierd gebonden vermogen
Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

36.1 Kapitaal

Kapitaal

981.709

949.778

4.645.484

1.366.951

31-12-2011

31-12-2010

€

€

727.172

727.172

28.794.750

26.902.834

1.393.736

1.398.480

30.915.658

29.028.486

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-1-2011

bestemming

mutaties

31-12-2011

€

€

€

€

727.172

0

0

727.172
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36.2 Collectief gefinancierd
		
gebonden vermogen

Kapitaal

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-1-2011

bestemming

mutaties

31-12-2011

€

€

€

€

19.030.392

2.066.914

0

21.097.306

3.755.737

(174.998)

0

3.580.739

4.116.705

0

0

4.116.705

26.902.834

1.891.916

0

28.794.750

Reserve aanvaardbare kosten
Reserve aanvaardbare kosten:
Bestemmingsreserve:
Reserve egalisatie afschrijvingen
Herwaarderingsreserve
Herwaarderingsreserve
Totaal collectief gefinancierd
gebonden vermogen

Het verloop is als volgt weer te geven:

36.3 Niet collectief
		
gefinancierd vrij vermogen

Kapitaal

Saldo per

Resultaat-

Overige

Saldo per

1-1-2011

bestemming

mutaties

31-12-2011

€

€

€

€

1.398.480

(4.744)

0

1.393.736

1.398.480

(4.744)

0

1.393.736

Algemene reserves
Algemene reserve
Totaal niet-collectief
gefinancierd vrij vermogen

37

Langlopende schulden

31-12-2011

31-12-2010

€

€

81.945.201

85.628.381

Stand per

Aflossings-

Resterende

Resterende

31-12-2011

verplichting

looptijd

looptijd

> 1 jaar

> 5 jaar

Schulden aan kredietinstellingen

		

Schulden aan kredietinstellingen

€

€

€

€

85.683.390

3.738.189

81.945.201

66.992.445

Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar punt 40 in de jaarrekening.
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Kortlopende schulden

31-12-2011

31-12-2010

€

€

Schulden aan kredietinstellingen

3.738.189

4.310.540

Crediteuren

8.817.156

11.452.595

Schulden aan groepsmaatschappijen
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overlopende schulden en overlopende passiva

0

2.180.647

6.078.892

6.044.200

14.740.775

13.444.757

33.375.012

37.432.739

31-12-2011

31-12-2010

€

€

Schulden aan kredietinstellingen

Aflossingsverplichtingen

3.738.189

4.310.540

3.738.189

4.310.540

31-12-2011

31-12-2010

€

€

Schulden aan groepsmaatschappijen

Rekening-courant Ziekenhuis Gelderse Vallei
Parkeren B.V.

0

2.180.647

0

2.180.647

31-12-2011

31-12-2010

€

€

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

46.568

87.417

Loonheffing

4.491.273

4.444.894

Pensioenen

1.541.051

1.511.889

6.078.892

6.044.200

31-12-2011

31-12-210

€

€

4.646.232

5.015.998

Overige schulden en overlopende passiva

Vakantiegeld en-dagen
Diverse personeelskosten
Rekening-courant specialisten
Rente
Overige schulden en overlopende passiva

743.046

787.188

1.554.692

1.597.672

545

4.263

7.796.260

6.039.636

14.740.775

13.444.757
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39.1

WTZi‑vergunningplichtige vaste activa

Het verloop is als volgt weer te geven:

Oorspronkelijke

Grond

Installaties

Subtotaal

inrichting			

vergunning-

zieningen					

plichtige

								

activa

immateriële		
vaste activa		

Terrein-

Gebouwen

voor-		

Vaste

Verbouwingen

€

€

€

€

€

€

€

€

15.741.858

6.033.295

3.741.734

54.351.699

6.699.711

541.569

41.121.134

128.231.000

0

4.116.705

0

0

0

0

0

4.116.705

(15.739.286)

0

(1.919.287)

(11.154.401)

(3.437.000)

(379.102)

(21.206.787)

(53.835.863)

2.572

10.150.000

1.822.447

43.197.298

3.262.711

162.467

19.914.347

78.511.842

Investeringen

0

61.702

0

0

0

0

0

61.702

Herwaarderingen

0

0

0

0

0

0

0

0

(2.572)

0

(187.087)

(1.087.034)

(334.986)

(27.079)

(2.056.055)

(3.694.813)

(15.641.680)

Stand per 1 januari 2011
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 1 januari 2011
Mutaties

Afschrijvingen
Terugname geheel afgeschreven activa
Aanschafwaarde

(15.641.680)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.641.680

0

0

0

0

0

0

15.641.680

Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Desinvesteringen
Aanschafwaarde

0

0

0

0

0

0

0

0

Cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

0

0

0

0

0

Cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

0

0

0

0

0

Per saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

(2.572)

61.702

(187.087)

(1.087.034)

(334.986)

(27.079)

(2.056.055)

(3.633.111)

100.178

6.094.997

3.741.734

54.351.699

6.699.711

541.569

41.121.134

112.651.022

0

4.116.705

0

0

0

0

0

4.116.705

(100.178)

0

(2.106.374)

(12.241.435)

(3.771.986)

(406.181)

(23.262.842)

(41.888.996)

0

10.211.702

1.635.360

42.110.264

2.927.725

135.388

17.858.292

74.878.731

2,5%

0%

5%

2%

5%

5%

5%

Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2011
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 31 dec. 2011
Afschrijvingspercentages
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39.2

WTZi‑meldingsplichtige vaste activa

Het verloop is als volgt weer te geven:

Trekkings-

Subtotaal

Subtotaal

projecten		

meldings

							

plichtige

							

activa

rechten

Onderhanden

Subtotaal

Instand-

projecten		

houding

Onderhanden

€

€

€

€

€

€

€

1.534.292

1.806.804

3.341.096

12.345.583

589.964

12.935.547

16.276.643

0

0

0

0

0

0

0

(76.715)

0

(76.715)

(3.169.069)

0

(3.169.069)

(3.245.784)

1.457.577

1.806.804

3.264.381

9.176.514

589.964

9.766.478

13.030.859

4.420.921

2.324.962

6.745.883

1.200.674

635.776

1.836.450

8.582.333

0

0

0

0

0

0

0

(544.869)

0

(544.869)

(1.354.627)

0

(1.354.627)

(1.899.496)

Stand per 1 januari 2011
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 1 januari 2011
Mutaties
Investeringen
Herwaarderingen
Afschrijvingen
Terugname geheel afgeschreven activa
Aanschafwaarde

0

0

0

0

0

0

0

Cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

0

0

0

0

Cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

0

0

0

0

Aanschafwaarde

0

(1.806.804)

(1.806.804)

0

(589.964)

(589.964)

(2.396.768)

Cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

0

0

0

0

Cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

0

0

0

0

Per saldo

0

(1.806.804)

(1.806.804)

0

(589.964)

(589.964)

(2.396.768)

3.876.052

518.158

4.394.210

(153.953)

45.812

(108.141)

4.286.069

5.955.213

2.324.962

8.280.175

13.546.257

635.776

14.182.033

22.462.208

0

0

0

0

0

0

0

Cumulatieve afschrijvingen

(621.584)

0

(621.584)

(4.523.696)

0

(4.523.696)

(5.145.280)

Boekwaarden per 31 dec. 2011

5.333.629

2.324.962

7.658.591

9.022.561

635.776

9.658.337

17.316.928

5%

0%

10%

0%

Desinvesteringen

Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2011
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen

Afschrijvingspercentages
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39.3

WMG‑gefinancierde vaste activa

Het verloop is als volgt weer te geven:

Automatisering

Projecten in

Subtotaal

			

Inventaris

uitvoering

WMG

€

€

€

€

51.507.140

14.932.148

1.893.787

68.333.075

0

0

0

0

(34.055.613)

(8.025.591)

0

(42.081.204)

17.451.527

6.906.557

1.893.787

26.251.871

5.394.291

2.913.233

2.668.431

10.975.955

Stand per 1 januari 2011
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 1 januari 2011
Mutaties
Investeringen
Herwaarderingen

0

0

0

0

(3.171.971)

(3.861.279)

0

(7.033.250)

(25.181.706)

(3.242.234)

0

(28.423.940)

0

0

0

0

25.181.706

3.242.234

0

28.423.940

Aanschafwaarde

0

0

(1.893.787)

(1.893.787)

Cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

0

Cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

0

Afschrijvingen
Terugname geheel afgeschreven activa
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Desinvesteringen

Per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

(1.893.787)

(1.893.787)

2.222.320

(948.046)

774.644

2.048.918

31.719.725

14.603.147

2.668.431

48.991.303

Stand per 31 december 2011
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 31 december 2011
Afschrijvingspercentages

0

0

0

0

(12.045.878)

(8.644.636)

0

(20.690.514)

19.673.847

5.958.511

2.668.431

28.300.789

10%

20%

0%
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39.4

Niet WMG‑gefinancierde vaste activa

Het verloop is als volgt weer te geven:

Onroerende

Vervoer-

goederen

middelen

Subtotaal overige
gefinancierde

			

materiële vaste activa

€

€

€

6.860.242

80.223

6.940.465

0

0

0

(2.814.340)

(59.068)

(2.873.408)

4.045.902

21.155

4.067.057

Investeringen

0

41.277

41.277

Herwaarderingen

0

0

0

(296.615)

(16.155)

(312.770)

(678.460)

(40.627)

(719.087)

0

0

0

678.460

40.627

719.087

Stand per 1 januari 2011
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 1 januari 2011
Mutaties

Afschrijvingen
Terugname geheel afgeschreven activa
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Desinvesteringen
Aanschafwaarde

(45.515)

0

(45.515)

Cumulatieve herwaarderingen

0

0

0

Cumulatieve afschrijvingen

0

0

0

(45.515)

0

(45.515)

(342.130)

25.122

(317.008)

6.136.267

80.873

6.217.140

0

0

0

(2.432.495)

(34.596)

(2.467.091)

3.703.772

46.277

3.750.049

div.

20%

Per saldo
Mutaties in boekwaarde (per saldo)
Stand per 31 december 2011
Aanschafwaarde
Cumulatieve herwaarderingen
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarden per 31 december 2011
Afschrijvingspercentages
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29‑12‑2004

29‑12‑2004

16‑06‑2005

16‑06‑2005

02‑12‑1991

ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V.

BNG

b = Hypothecair

a = Onderhands

Soort lening:

Totaal

29‑12‑2004

ABN AMRO Bank N.V.

113.219.780

680.670

118.607

955.503

37.155.000

37.155.000

37.155.000

€

30

17

7

30

30

30

a

a

a

a

a

a

soort
lening

Totale

looptijd

2,98%

3,85%

3,75%

3,82%

3,99%

4,11%

rente

werkelijke

89.938.920

249.578

90.699

426.643

29.724.000

29.724.000

29.724.000

€

2010

Restschuld

0

0

0

0

0

0

0

€

in 2011

leningen

nieuwe

(4.255.531)

(22.689)

(90.699)

(426.643)

(1.238.500)

(1.238.500)

(1.238.500)

€

in 2011

Aflossing

85.683.389

226.889

0

0

28.485.500

28.485.500

28.485.500

€

2011

Restschuld

Hoofdsom

Leninggever

Datum

Overzicht langlopende schulden ultimo 2010

40

66.992.444

113.444

0

0

22.293.000

22.293.000

22.293.000

€

over 5 jaar

Restschuld

resterende

10

23

23

23

eind 2011

looptijd in jaren

(3.738.189)

(22.689)

0

0

(1.238.500)

(1.238.500)

(1.238.500)

€

in 2012

Aflossing

gestelde

Rijksgarantie

clausule

hypotheek

Pos/neg

clausule

hypotheek

Pos/neg

clausule

hypotheek

Pos/neg

clausule

hypotheek

Pos/neg

clausule

hypotheek

Pos/neg

zekerheden

5.7.3

41
		
		

Toelichting op de resultatenrekening

Niet-gebudgetteerde
zorgprestaties
(exclusief DBC B-segment)
Zorgprestaties tussen instellingen
Zorgprestaties derde compartiment
Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties

42

Omzet DBC B-segment

Gefactureerde omzet DBC B-segment
Mutatie onderhanden projecten DBC B-segment

43

Subsidies

2010

€

€

1.723.202

1.888.763

111.653

25.780

3.939.512

4.220.020

5.774.367

6.134.563

Exploitatie

Exploitatie

2011

2010

€

€

58.420.980

57.051.294

210.592

339.577

58.631.572

57.390.871

Exploitatie

Exploitatie

2011

2010

€

Opleidingsfonds Aios

4.125.565

3.950.732

Fonds Ziekenhuisopleidingen

1.598.928

0

257.257

328.658

5.981.750

4.279.390

Exploitatie

Exploitatie

2011

2010

Overige
bedrijfsopbrengsten
Overige dienstverlening
Vrije markt (fysiotherapie)
Exploitatie niet aan productieproces dienstbare activa

45

Exploitatie

2011

€

Overige subsidies, waaronder loonkostensubsidies

44
		

Exploitatie

Personeelskosten

€

€

6.223.928

7.669.603

156.251

120.313

962

1.117

6.381.141

7.791.033

Exploitatie

Exploitatie

2011

2010

€

€

Lonen en salarissen

75.666.580

77.496.229

Sociale lasten

14.412.777

14.203.551

Pensioenpremies

6.604.746

6.471.887

Overige personeelskosten

2.443.215

2.779.242

99.127.318

100.950.909

Exploitatie

Exploitatie

2011

2010

€

€

73.031.764

73.236.903

Lonen en salarissen

Lonen en salarissen
Personeel niet in loondienst

2.634.816

4.259.326

75.666.580

77.496.229

Jaarverslag 2011 Ziekenhuis Gelderse Vallei 106

46
		

Afschrijvingen
vaste activa

Exploitatie

Exploitatie

2011

2010

€

€

WTZi-vergunningsplichtige vaste activa

3.694.811

15.816.296

WTZi-meldingsplichtige vaste activa

1.899.496

1.311.273

WMG-gefinancierde vaste activa

7.033.250

8.170.235

In mutatieoverzicht( punt 39) begrepen afschrijvingen:

Niet WMG-gefinancierde vaste activa

312.770

370.407

12.940.327

25.668.211

Immateriële vaste activa B-segment

1.424.590

1.424.593

Doorberekende kapitaalslasten

(762.880)

(833.333)

Overige afschrijvingsgerelateerde posten:

Aandeel derden

76.948

220.183

13.678.985

26.479.854

Voor nadere toelichting op de afschrijvingen op de vaste activa wordt verwezen punt 39 in de jaarrekening.

46.1 Aansluiting afschrijvingen
resultatenrekening – vergoeding
nacalculeerbare afschrijvingslasten

Exploitatie 2011
€
Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening

13.678.985

waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

11.550.918

In extern budget/rekenstaat 2011 verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten:
WTZi-vergunningsplichtige vaste activa

3.694.813

WTZi-meldingsplichtige vaste activa

1.899.496

waarvan voor eigen rekening

(396.044)

WMG-gefinancierde vaste activa

7.033.250

1.503.452
waarvan voor eigen rekening

(2.105.187)
4.928.063

Afschrijving immateriële vaste activa B-segment

1.424.590

Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

47

Overige bedrijfskosten

11.550.918
Exploitatie

Exploitatie

2011

2010

€

€

946.382

1.035.534

29.331.341

29.914.875

7.125.425

7.497.800

- Onderhoud

1.648.544

1.637.343

- Energie gas

917.768

800.673

- Energie stroom

430.437

715.198

- Energie transport en overig

301.761

274.869

3.298.510

3.428.083

Huur en leasing
Patiëntgebonden kosten
Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten
Onderhoud en energiekosten:

Subtotaal
Dotaties en vrijval voorzieningen
Algemene beheerskosten
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Financiële lasten

Resultaat deelnemingen
Rentelasten

385.762

100.958

9.936.160

8.056.687

51.023.580

50.033.937

Exploitatie

Exploitatie

2011

2010

€

€

(4.465)

64.849

(3.003.633)

(3.622.933)

(3.008.098)

(3.558.084)
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6. Overige gegevens
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6.1

Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan:

Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2011 van Stichting Ziekenhuis Gelderse Vallei te Ede gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de
geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2011 en de geconsolideerde en enkelvoudige resultatenrekening over
2011 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en
andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur
De raad van bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat
getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling verslag‑
geving WTZi. De raad van bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om
het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle
verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol
Jaarverantwoording zorginstellingen 2011. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij
onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwij‑
kingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtin‑
gen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming,
met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude
of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is
voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden
die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te bren‑
gen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid
van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de raad van bestuur van de stich‑
ting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oor‑
deel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting
Ziekenhuis Gelderse Vallei per 31 december 2011 en van het resultaat over 2011 in overeenstemming met de Regeling verslagge‑
ving WTZi.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Verder vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dit kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening en is opgesteld
onder toepassing van de in de Regeling verslaggeving WTZi opgenomen bijlage Voorschriften voor de inrichting van het Jaarverslag
van Zorginstellingen.
Amsterdam, 30 mei 2012
Ernst & Young Accountants LLP
w.g. drs. J. Verhagen RA
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6.2
		

Vaststelling en goedkeuring jaarverslag 2011
Ziekenhuis Gelderse Vallei.
Het jaarverslag 2011 is door de Raad van Bestuur vastgesteld in hun vergadering van 21 mei 2012.

w.g. Drs. D. van Starkenburg

voorzitter

w.g. Mw Drs. N.W. Zeller

lid

Het jaarverslag 2011 is door de Raad van Toezicht goedgekeurd in hun vergadering van 30 mei 2012.

w.g. Ir.ing. H. de Boon

voorzitter

w.g. Dr. D..J. Bakker

vice voorzitter

w.g. Mw Dr. E.M. Ott

lid

w.g. Prof.dr. J.G.A.J. Hautvast

lid

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

lid

w.g. Ir. G.N. Kok

lid
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7. Bijlage
Maatschappelijk verslag
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7.1
		
Naam

Samenstelling Raad van Toezicht
per 31 december 2011
Functie

Leeftijd relevante) (neven)functies

Specifieke

Benoemd sinds

Aftredend per

deskundigheid

Komt in aanmerking voor
herbenoeming

Ir. Ing. Herman de Boon voorzitter ,

65

- Dir. HDB2002 b.v.

Netwerk zorg

- Vz. Ned. Verbond Groothandel.

Bedrijfskundig

remuneratie-

- Vz. Vereniging Bloemen-exporteurs.

Financieel

commissie

- Lid DB Productschap Tuinbouw.

HRM

- Lid bestuur Innovatienetwerk.

Management

- Vz. RvC VandenBos.

profit

tevens lid

26-09-2003

2015

nee

29-01-2003

2012

nee

26-09-2003

2014

nee

- Vz board of directors
Container-centrale (DK).
- Lid ING MKB adviesraad
- Vz. RvC Valstar Food
- Vz. RvC PGGM
- Vz. RvC Trobas
- Lid RvT Charimgroep

dr. Dirk Jan Bakker

Vice-

71

- Medisch specialist (chirurg n.p.)

Universitair

voorzitter,

- Senior adv. RvB AMC UvA

Onderwijs

Tevens

- Vz. Dierethische Cie AMC

Netwerk zorg

voorzitter

- Gezondheidsrecht (Raad van

Zorginnovatie

audit-

Advies Tijdschrift Gezondh.recht)

Medisch

commissie

- Medische ethiek

HRM

kwaliteit van

- Bestuur Stichting VitaValley

Management zorg

zorg

- Voorzitter St. en Register
Kwaliteitsbevordering
Zorgadministratieve beroepen.
- Voorzitter ethische commissie
hospice Kuria.
- Raad van advies Reliëf
(chr.zorginstellingen)

dr. ir. René J.A. van der

Lid, tevens

- Vz. RvB Imtech N.V.

Bedrijfskundig

Bruggen

voorzitter

- RvC Grontmij N.V.

Financieel

audit-

- RvC Aalberts Industries N.V.

Juridisch

commissie

- Lid Adviesraad Cisco Systems

Management

- Lid Exchange Council NYSE Euronext

profit

64

- Lid Curatorium voor de Bouw van
TSM Business School
- Bestuurslid Nederlands-Duitse
Handelskamer
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Naam

Samenstelling Raad van Toezicht
per 31 december 2011 vervolg
Functie

Leeftijd relevante) (neven)functies

Specifieke

Benoemd sinds

Aftredend per

deskundigheid

Komt in aanmerking voor
herbenoeming

Prof.dr. Jo G.A.J.

Lid, tevens

- Lid RvC Koninklijke Wessanen

Medisch

Hautvast

lid audit‑

- Vz RvA Bureau risicobeoordeling VWA

Voeding

commissie

- Vz RvA Zorgkantoor Arnhem (Menzis)

wetenschap

kwaliteit van

- Lid CvT RIVM

zorg

- Lid RvT Voedingscentrum Ned.

ir. Gerrit N. Kok

Lid,

73

66

- Vz. RvC Rabo Betuwe.

Bedrijfskundig

tevens lid

- lid RvC Van de Haar bv Wekerom

Openbaar bestuur

audit-

- Lid Delta stuurgroep Rijmond/

Onderwijs

commissie

05-03-2008

2014

nee

29-01-2004

2012

nee

05-03-2008

2012

ja

Drechtsteden
- secretaris bestuur Stichting Beheer
Nieuw Keltenwoud.

mw. dr. Marlies Ott

Lid, tevens
voorzitter
remuneratiecommissie

58

- programmadirecteur CMDz,
Erasmus Universiteit
- lid RvT van Thebe, zorgverlenings-

Management en
beleid
Management zorg

organisatie Midden en West-Brabant
- lid RvT psychotherapeutisch centrum
de Viersprong
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7.2
		
Naam

drs. Dik van Starkenburg

Samenstelling Raad van Bestuur
per 31 december 2011
Functie

Voorzitter

Leeftijd

56

Nevenfuncties

- 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

56

- 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:
FIC:
businesscontrol
P&O:
Raad van Toezicht. (*)
Stafbestuur.(*)
Ondernemingsraad. (*)
Cliëntenraad (*)

Mw. drs. N. Zeller – van der Werf
Cluster 2, 3 en 4 (zorgclusters).
Bureau RvB:
FIC:
P&O:
Vivre
Pastorale Zorg
Raad van Toezicht
Stafbestuur
Ondernemingsraad
Verpleegkundige Adviesraad (*)

communicatie, juridische zaken, organisatie advies
financiële administratie, zorg- en medische administratie, patiëntenlogistiek,
personeels-/salarisadministratie, flexbureau, Arbo, medische bibliotheek

kwaliteit, marketing, zorginnovatie
Verkoop
Opleiding&Ontwikkeling/leerhuis

(*) = eerst aanspreekbare
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7.3

Structuur van de organisatie

Stichting Ziekenhuis

Stichting Ondersteunende Diensten

Stichting Gelderse

Stichting Alliantie

Stichting Vrienden

Gelderse Vallei

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Vallei Vivre

Voeding Gelderse Vallei

Gelderse Vallei

Stichting tot Hulp aan
Clean Care

Ziekenhuis Gelderse Vallei

de Stichting Ziekenhuis

Support B.V.

Ondersteunende Diensten

Gelderse Vallei

Holding B.V.

MediRisk
Ziekenhuis Gelderse

Ziekenhuis Gelderse

Vallei Parkeren B.V.

Vallei Facilitaire
Diensten B.V.

Ziekenhuis Gelderse
Vallei Parkeren CV

De aard en het percentage
van deelneming ZGV staat
vermeld op pagina 96.
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7.4

Door klachtencommissie behandelde klachten

Klacht

10326V
A Klager klaagt over een gebrekkige administra‑
tieve organisatie en over een niet klantgerichte
attitude door de medewerkers van de polikliniek
oogheelkunde.
B Klager verwijt de oogarts dat de belangen van
klager door het genoemde bij punt A wezenlijk
zijn geschaad en zijn gezondheid in de waag‑
schaal is gesteld.
C Klager stelt dat de organisatorische gang van
zaken rondom het consult bij de oogarts niet
voldoet aan redelijke eisen van kwaliteit en zorg‑
vuldigheid.
D Klager heeft de voorbereiding op en de gang
van zaken tijdens het consult bij de oogarts als
onzorgvuldig ervaren.
10322H
A Klaagster verwijt de behandelend chirurg  dat
het besluit om de moeder van klaagster niet
direct te opereren niet duidelijk is gecommuni‑
ceerd naar de moeder van klaagster en naar haar
familie. Klaagster maakt hierbij onderscheidt
tussen:
A1 de communicatie over de operatiedatum;
A2 de communicatie over de redenen voor het
uitstel van de operatie.
B Klaagster verwijt de behandelend chirurg het
aanbrengen van gips over een diepe, open knie‑
wond.
C Klaagster verwijt de behandelend chirurg dat
moeder van klaagster vijf dagen is verstoken
geweest van wondverzorging.
D Klaagster verwijt de behandelend chirurg het
beschadigen van het te opereren been door het
onzorgvuldig verwijderen van het gips.
E Klaagster verwijt de behandelend chirurg het
verstrekken van onvolledige informatie en het
achterhouden van informatie over de operatie. Zij
maakt onderscheid tussen:
E1 de verstrekte informatie door de chirurg die
niet duidelijk is geweest voor klaagster;
E2 het achterhouden van informatie over de ope‑
ratie.
F Klaagster klaagt over het verwijderen van 25
krammen door een verpleegkundige zonder ver‑
doving c.q. pijnstilling.

Uitspraak

A Gegrond

B Ongegrond

C Gegrond

Aanbeveling aan Raad van
Bestuur

Reactie Raad van Bestuur

De klachtencommissie beveelt
het volgende aan bij verwij‑
zing van patiënten in spoedei‑
sende situaties: maak duide‑
lijke afspraken met opticiens
uit de regio, leg deze schrifte‑
lijk vast, maak deze afspraken
kenbaar bij betrokkenen en
zorg ervoor dat de afspraken
worden nageleefd.   

De Raad van Bestuur
conformeert zich aan
de uitspraak en aan de
aanbeveling. De Raad van
Bestuur deelt mee dat de
genoemde aanbeveling
door het clustermanage‑
ment wordt opgepakt.
Het EPD draagt inmiddels
bij aan een betere dossier‑
voering en overdracht.

D Ongegrond

A1 Ongegrond
A2 Gegrond

De commissie benadrukt het
De Raad van Bestuur con‑
belang van een duidelijke dos‑ formeert zich aan de uit‑
siervoering en een heldere
spraak en de aanbeveling.
communicatie. Zij verbindt
hieraan de aanbeveling om de
onderhavige casus tijdens het
maatschaps- en afdelingsover‑
leg aan de orde te stellen.

B Ongegrond

C Gegrond

D Gegrond

E1 Gegrond
E2 Ongegrond
F Gegrond
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vervolg behandelde klachten

Klacht

Aanbeveling aan Raad van
Bestuur

Reactie Raad van Bestuur

Geen

De Raad van Bestuur con‑
formeert zich aan de uit‑
spraak

11168H
A. Klaagster beklaagt zich over het missen van de
A. Ongegrond
juiste diagnose door de MDL-arts en
B. over zijn bejegening tijdens het colononderzoek. B. Ongegrond

Geen

De Raad van Bestuur con‑
formeert zich aan de uit‑
spraak.

11044S
Klaagster verwijt de betrokken zorgverleners dat
Gegrond
zij niet tijdig en adequaat hebben gereageerd op
alarmsignalen van haar moeder en haar familie
over de steeds dikker wordende benen, een pijn‑
lijke linkervoet en verkleurende tenen van de moe‑
der van klaagster. De moeder van klaagster heeft
daardoor zowel psychisch als lichamelijk onnodig
geleden.

Geen

De Raad van Bestuur
conformeert zich aan de
uitspraak. De Raad van
Bestuur merkt op dat n.a.v.
Sire-onderzoek de volgende
aanbevelingen zijn/worden
doorgevoerd:
- aanpassen adequate
supervisie arts-assistenten;
- instrueren arts-assisten‑
ten m.b.t. hoofdbehande‑
laarschap;
- instrueren verantwoorde‑
lijkheid verpleegkundigen.

11100H
A. Klager verwijt de longarts dat zij klager niet
goed heeft behandeld en
B. dat de communicatie tussen klager en longarts
niet goed is geweest

Geen

De Raad van Bestuur con‑
formeert zich aan de uit‑
spraak.

Geen

De Raad van Bestuur
conformeert zich aan de
uitspraak. De Raad van
Bestuur vraagt de betrok‑
ken internist haar handelen
retrospectief te beoordelen
om er lering uit te trekken.

10307N
A Klager verwijt de anesthesist dat klager tegen
zijn wil en zonder toestemming onder algehele
anesthesie is geopereerd, terwijl een plaatse‑
lijke verdoving was afgesproken. Volgens klager
bestond er geen medische noodzaak om zo te
handelen. Deze gang van zaken heeft klager diep
geraakt.
B Klager klaagt over de afhandeling van de klacht
door de organisatie.

Uitspraak

A Gegrond

B Gegrond

A. Ongegrond
B. Ongegrond

11053Z
A. Klager verwijt de internist dat hij na het verrich‑ A Ongegrond
ten van een onvolledig darmonderzoek bij echtge‑
note van klager, zelf geen aanvullend onderzoek
heeft verricht maar echtgenote van klager weer
terug naar de huisarts heeft verwezen.
B. Klager verwijt de internist dat zij niet heeft
B Gegrond
gedaan wat in haar vermogen lag om de diagnose
bij echtgenote van klager vast te stellen.
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vervolg behandelde klachten

Klacht

Uitspraak

Aanbeveling aan Raad van
Bestuur

Reactie Raad van
Bestuur

11122E
Dat klager zich niet gehoord
De klacht van klager strekt zich uit
heeft gevoeld: gegrond
over de periode van behandeling van
de liesbreuk van klager van decem‑
ber 2007 tot en met september 2008
en de afhandeling van een drietal
klachten over die behandeling in de
periode van 4 januari 2008 tot en
met 30 maart 2009. Klager heeft zich
in dit traject niet gehoord gevoeld
door betrokken zorgverleners noch
door de behandelend klachtenfunc‑
tionarissen.

1. Informatie in de klach‑
De Raad van Bestuur
tenfolder en op de website
neemt beide aanbeve‑
verhelderen en met name het lingen over.
traject via de klachtenfunctio‑
narissen dan wel via de klach‑
tencommissie als gelijkwaar‑
dige alternatieven aanbieden.
2. Informatie in de folder over
de liesbreukoperatie aanvullen
met informatie over een lapa‑
roscopische ingreep.

11220G
A. Klager verwijt de medewerkers op
de afdeling spoedeisende hulp dat
zij bij klager geen goede diagnose
hebben gesteld waardoor klager niet
de noodzakelijke behandeling heeft
gekregen.
B. Klager merkt op dat klager ruim
vier uur op de afdeling spoedeisende
hulp heeft doorgebracht en dat de
medewerkers van deze afdeling kla‑
ger adviseerden hierover te klagen.
C. Klager verwijt de arts-assistent
chirurgie dat zij tijdens het herhaal‑
bezoek op de polikliniek chirurgie
wederom geen actie heeft onder‑
nomen terwijl klager duidelijk heeft
aangegeven dat hij zijn linker onder‑
been niet kon bewegen.

De klachtencommissie acht
het noodzakelijk dat een ieder
die notities in het patiënten‑
dossier maakt daarbij zijn of
haar naam vermeldt. Hoewel
deze aanbeveling erg voor de
hand lijkt te liggen, blijkt uit
deze casus dat dit kennelijk
niet voor iedereen vanzelf‑
sprekend is.

A Gegrond

B Ongegrond

C Gegrond

De Raad van Bestuur
conformeert zich aan
de uitspraak. De Raad
van Bestuur spreekt de
maatschap heelkunde
erop aan dat er onvol‑
doende dossiervoering
is geweest, dat het
daardoor onduidelijk is
of er overleg met col‑
lega’s is geweest en of
er voldoende aandacht
aan de klachten van
klager is besteed.
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7.5

Geopende en gesloten DBC’s per specialisme

DBC Jaar

DBC segment

2010				
2011			
Aantal Geopende Dbc Aantal Afgesloten Dbc Aantal Geopende Dbc Aantal Afgesloten Dbc
A

B

A

B

A

B

A

B

Specialisme
CARDIOLOGIE
GERIATRIE
INTERNE GENEESKUNDE

10.164

10.844

2.241

10.095

10.953

2.332

10.369

10.613

2.364

10.096

10.710

2.420

20.676

2.136

21.111

2.160

20.496

2.167

20.603

2.213

LONGGENEESKUNDE

6.248

134

6.414

118

6.015

128

6.187

133

MAAG-DARM-LEVERZIEKTEN

6.119

1.416

6.351

1.405

6.121

1.276

6.153

1.316

REUMATOLOGIE

2.267

1.028

2.372

981

2.311

1.056

2.388

1.076

855

2.095

834

2.035

1.015

2.166

986

2.152

CHIRURGIE

22.719

2.366

20.802

2.269

22.078

2.496

23.660

2.653

DERMATOLOGIE

10.211

3.661

10.341

3.684

9.968

3.748

9.980

3.712

GYNAECOLOGIE

8.452

6.750

8.552

6.834

8.188

6.666

8.185

6.611

OOGHEELKUNDE

17.279

8.860

17.191

8.949

17.923

5.735

18.304

5.904

ORTHOPAEDIE

9.992

2.212

9.650

2.179

9.860

2.096

10.665

2.100

PLASTISCHE CHIRURGIE

3.339

557

3.368

554

3.652

489

3.585

470

UROLOGIE

7.111

2.005

6.972

1.962

6.891

2.118

6.641

2.072

12.483

6.727

13.423

7.248

12.372

6.361

12.478

6.539

8.775

168

9.699

150

8.853

151

8.693

155

266

110

234

109

224

249

305

216

8.754

9.804

8.544

9.682

8.428

9.902

8.313

9.559

ANAESTHESIOLOGIE

KEEL-,NEUS- EN OORHEELKUNDE
KINDERGENEESKUNDE
NEUROCHIRURGIE
NEUROLOGIE
RADIOLOGIE
Totaal Ziekenhuis Gelderse Vallei

798
158.749

798
60.873

159.083

1.136
61.272

158.264

1.138
57.417

160.780

57.591
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7.6		Productie in 2011 / 2010
          realisatie A- en B-segment per parameter

Totaal segment

Totaal seg‑
menten

Jaar

2011

2010

Begroting

Uitvoerend
specialisme

Parameter

CARDIOLOGIE

01 Opname

Realisatie

Realisatie
Minus
Begroting

61

2.500

2.668

168

03 Verpleegdagen

11.130

11.074

-56

11.250

11.127

-123

06 1e polibezoeken

10.200

10.838

638

10.000

10.332

332

1.674

1.995

321

1.670

1.693

23

26

42

16

18

32

14

200

274

74

200

202

2

2.800

3.428

628

3.000

2.730

-270

06 1e polibezoeken

940

1.175

235

825

1.017

192

08 Dagverpleging

520

582

62

520

544

24

2.815

2.704

-111

2.815

2.729

-86

03 Verpleegdagen

23.090

19.637

-3.453

24.725

21.719

-3.006

06 1e polibezoeken

11.499

10.718

-781

10.962

10.528

-434

2.478

2.295

-183

2.328

2.399

71

2

2

0

200

194

-6

200

153

-47

5.250

4.844

-406

4.780

4.927

147

200

276

76

250

212

-38

01 Opname
03 Verpleegdagen

01 Opname

08 Dagverpleging
09 Dagverpleging zwaar
INTENSIVISME

Begroting

2.701

09 Dagverpleging zwaar

INTERNE
GENEESKUNDE

Realisatie
Minus
Begroting

2.640

08 Dagverpleging

GERIATRIE

Realisatie

01 Opname
03 Verpleegdagen
06 1e polibezoeken

0
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LONGGENEESKUNDE

01 Opname

1.425

1.345

-80

1.400

1.444

44

12.525

10.650

-1.875

13.100

12.217

-883

4.125

4.082

-43

3.950

4.134

184

08 Dagverpleging

660

904

244

690

663

-27

01 Opname

780

784

4

728

767

39

03 Verpleegdagen

4.758

4.766

8

4.701

4.461

-240

06 1e polibezoeken

3.650

3.756

106

3.129

3.766

637

08 Dagverpleging

3.000

3.458

458

2.613

3.162

549

09 Dagverpleging zwaar

18

21

3

10

32

22

01 Opname

20

17

-3

12

17

5

120

136

16

104

88

-16

2.558

2.903

345

2.540

2.747

207

128

159

31

31

124

93

79

21

-58

86

35

-51

127

46

-81

119

77

-42

06 1e polibezoeken

1.746

2.073

327

1.574

1.870

296

08 Dagverpleging

2.101

2.649

548

1.902

2.316

414

03 Verpleegdagen
06 1e polibezoeken

MAAG-DARMLEVERZIEKTEN

REUMATOLOGIE

03 Verpleegdagen
06 1e polibezoeken
08 Dagverpleging
ANAESTHESIOLOGIE

01 Opname
03 Verpleegdagen

09 Dagverpleging zwaar
CHIRURGIE

01 Opname

0

4.148

4.065

-83

4.000

4.241

241

03 Verpleegdagen

27.481

26.218

-1.263

28.001

27.825

-176

06 1e polibezoeken

19.468

19.606

138

19.148

19.637

489

895

946

51

1.125

882

-243

1.191

1.235

44

775

1.093

318

3

3

2

6

4

23

23

5

56

51

11.018

11.628

610

11.158

11.044

-114

151

202

51

171

127

-44

08 Dagverpleging
09 Dagverpleging zwaar
DERMATOLOGIE

0

01 Opname
03 Verpleegdagen
06 1e polibezoeken
08 Dagverpleging
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GYNAECOLOGIE

OOGHEELKUNDE

01 Opname

3.348

3.392

44

3.214

3.264

50

03 Verpleegdagen

12.438

11.369

-1.069

12.034

11.741

-293

06 1e polibezoeken

9.135

8.887

-248

9.078

8.981

-97

08 Dagverpleging

1.354

1.209

-145

1.276

1.275

-1

09 Dagverpleging zwaar

80

164

84

56

171

115

01 Opname

18

16

-2

18

15

-3

03 Verpleegdagen

33

40

7

68

28

-40

16.000

15.774

-226

15.500

16.798

1.298

150

117

-33

150

131

-19

09 Dagverpleging zwaar

1.895

1.625

-270

1.897

1.897

0

01 Opname

1.544

1.479

-65

1.507

1.475

-32

03 Verpleegdagen

8.801

8.322

-479

9.152

8.321

-831

06 1e polibezoeken

9.293

9.020

-273

9.463

9.120

-343

558

546

-12

548

570

22

1.056

849

-207

1.029

923

-106

01 Opname

167

185

18

152

163

11

03 Verpleegdagen

432

474

42

375

562

187

2.872

2.959

87

2.853

2.702

-151

08 Dagverpleging

302

167

-135

338

170

-168

09 Dagverpleging zwaar

250

219

-31

244

213

-31

01 Opname

676

624

-52

662

596

-66

03 Verpleegdagen

3.434

2.629

-805

3.460

2.929

-531

06 1e polibezoeken

5.127

4.905

-222

5.336

4.849

-487

310

340

30

317

303

-14

42

66

24

43

44

1

06 1e polibezoeken
08 Dagverpleging

ORTHOPAEDIE

08 Dagverpleging
09 Dagverpleging zwaar
PLASTISCHE CHIRURGIE

06 1e polibezoeken

UROLOGIE

08 Dagverpleging
09 Dagverpleging zwaar
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KAAKCHIRURGIE

01 Opname

210

188

-22

210

158

-52

03 Verpleegdagen

630

536

-94

630

412

-218

6.400

6.972

572

6.400

6.624

224

360

368

8

360

396

36

24

22

-2

24

24

0

2.259

2.009

-250

2.250

2.059

-191

03 Verpleegdagen

11.079

9.625

-1.454

11.025

10.334

-691

06 1e polibezoeken

4.608

4.912

304

4.600

5.432

832

08 Dagverpleging

699

719

20

500

741

241

01 Opname

949

868

-81

949

890

-59

03 Verpleegdagen

2.372

2.174

-198

2.372

2.094

-278

06 1e polibezoeken

14.892

14.067

-825

14.892

14.055

-837

3.823

3.812

-11

3.823

3.903

80

09 Dagverpleging zwaar

177

189

12

177

171

-6

01 Opname

209

112

-97

260

130

-130

03 Verpleegdagen

394

219

-175

339

264

-75

06 1e polibezoeken

377

396

19

522

332

-190

45

35

-10

24

45

21

1.505

1.290

-215

1.500

1.434

-66

03 Verpleegdagen

12.159

10.537

-1.622

12.600

11.396

-1.204

06 1e polibezoeken

12.325

13.499

1.174

11.300

13.358

2.058

1.000

1.077

77

940

1.122

182

06 1e polibezoeken
08 Dagverpleging
09 Dagverpleging zwaar
KINDERGENEESKUNDE

KEEL-,NEUS- EN
OORHEELKUNDE

01 Opname

08 Dagverpleging

NEUROCHIRURGIE

08 Dagverpleging
NEUROLOGIE

01 Opname

08 Dagverpleging
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7.7

Gemiddelde klinische verpleegduur
Realisatie A- en B-segment

Specialisme

CARDIOLOGIE

Gemiddelde
klinische verpleegduur
A- en B-segment 2011

Gemiddelde
klinische verpleegduur
A- en B-segment 2010

4,1

4,2

12,5

13,5

7,3

8,0

25,0

32,2

LONGGENEESKUNDE

7,9

8,5

MAAG-DARM-LEVERZIEKTEN

6,1

5,8

REUMATOLOGIE

8,0

5,2

ANAESTHESIOLOGIE

2,2

2,2

CHIRURGIE

6,4

6,6

DERMATOLOGIE

7,7

9,3

GYNAECOLOGIE

3,4

3,6

OOGHEELKUNDE

2,5

1,9

ORTHOPAEDIE

5,6

5,6

PLASTISCHE CHIRURGIE

2,6

3,4

UROLOGIE

4,2

4,9

KAAKCHIRURGIE

2,9

2,6

KINDERGENEESKUNDE

4,8

5,0

KEEL-,NEUS- EN OORHEELKUNDE

2,5

2,4

NEUROCHIRURGIE

2,0

2,0

NEUROLOGIE

8,2

7,9

GERIATRIE
INTERNE GENEESKUNDE
INTENSIVISME
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7.8

Toegangstijden per specialisme

Specialisme

Toegangstijden in kalenderdagen
per ultimo 2011

Anesthesiologie

3

Cardiologie

7

Chirurgie

8

Dermatologie

14

Gynaecologie

23

Interne Geneeskunde

19

Kindergeneeskunde

28

Geriatrie

25

Keel-, Neus- en Oorheelkunde

8

Longgeneeskunde

9

Maag-Darm-Leverziekten

40

Neurochirurgie

14

Neurologie

18

Oogheelkunde

31

Orthopedie

15

Plastische Chirurgie

35

Mond-, kaak- en aangezichtschirurgie

7

Reumatologie

49

Urologie

10
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