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Voorwoord Raad van Toezicht  
 
Het belang van de patiënt staat voorop in het Maasstad Ziekenhuis. Daarom zijn kwaliteit en 
veiligheid belangrijke speerpunten in 2013. De financiële gezondheid van het ziekenhuis is 
daarvoor een belangrijke voorwaarde. De nieuwe Raad van Toezicht let vooral op deze 
punten. 
 
De patiënt staat centraal in het Maasstad Ziekenhuis. Hij legt het belangrijkste dat hij heeft, 
zijn gezondheid, in de handen van onze artsen, verpleegkundigen en ander personeel. Daar 
spreekt een enorm vertrouwen uit. De medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis hebben 
zich in 2012 op vele fronten ingezet om dat vertrouwen waar te maken. De Klebsiella-
uitbraak en de nasleep daarvan hebben aangetoond hoe belangrijk patiëntveiligheid is in een 
ziekenhuis. Als Raad van Toezicht hebben wij dit onderwerp daarom hoog op de agenda 
staan. In 2013 stellen we de subcommissie Kwaliteit en Veiligheid in, die op dit punt de 
vinger aan de pols zal houden. Het ziekenhuis kan alleen de benodigde kwaliteit leveren als 
de financiën op orde zijn. Hiermee is een tweede belangrijk aandachtspunt genoemd. De 
Raad van Toezicht heeft geconstateerd dat de herstelplannen in 2012 positieve resultaten 
hebben opgeleverd. Maar daarmee zijn we er nog niet. Wij vinden het belangrijk dat het 
ziekenhuis de kansen pakt waar dat mogelijk is, en een grotere reserve opbouwt om ook in 
mindere tijden een stootje te kunnen verdragen. We zijn hierover met de Raad van Bestuur 
in constructief gesprek. Een derde belangrijke onderwerp van 2012 is de financiële situatie 
van het Ruwaard van Putten Ziekenhuis. Wij volgen de ontwikkelingen ten zuiden van de 
Maas op de voet, met een nauwere regionale samenwerking als perspectief. 
De Raad van Toezicht is met ingang van 1 januari 2013 bijna geheel vernieuwd. Er is de 
afgelopen jaren veel kritiek geweest op het toezicht in de semipublieke sector. Mede in het 
licht daarvan willen wij als toezichthouders een grote betrokkenheid tonen bij het ziekenhuis. 
Wij hebben geregeld overleg met vertegenwoordigende organen als de Patiëntenraad, de 
Ondernemingsraad en de medisch specialisten, verenigd in de Vereniging Medische Staf. 
Ook hebben we twee keer een afdeling bezocht. De Raad van Toezicht hecht veel waarde 
aan open communicatie binnen alle geledingen van het ziekenhuis. Problemen moeten 
benoemd worden zodat het management zijn verantwoordelijkheid kan nemen en de 
moeilijkheden kan oplossen. Daar heeft de organisatie als geheel baat bij.  
De Raad van Toezicht wordt tijdens elke vergadering uitgebreid geïnformeerd door de Raad 
van Bestuur. Bij belangrijke gebeurtenissen informeert de Raad van Bestuur ons tussentijds. 
Dankzij de verschillende rapporten en kwartaalrapportages heeft de Raad van Toezicht een 
goed beeld van de prestaties van het ziekenhuis. Daaruit blijkt onder meer dat de 
patiënttevredenheid sinds begin 2012 stijgt. De Raad van Toezicht vindt dit zeer positief en is 
ervan overtuigd dat het ziekenhuis ook in de toekomst hoogkwalitatieve gezondheidszorg zal 
leveren binnen de financiële grenzen. 
De Raad van Toezicht bedankt de oud-leden van de Raad van Toezicht, de Raad van 
Bestuur, de specialisten en de medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis voor hun inzet. 
 
Namens de Raad van Toezicht, 
Tineke Bahlmann, voorzitter, april 2013 
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Voorwoord Raad van Bestuur  
 
In 2012 lag de focus op kwaliteit en organisatie. In de Raad van Bestuur werd één nieuwe 
bestuurder benoemd. We hebben op het gebied van Kwaliteit en Veiligheid en financiën een 
nieuwe strategie ontwikkeld die tot goede resultaten heeft geleid. Na het moeilijke jaar 2011 
was 2012 een jaar van herstel. Doelstelling voor het jaar 2012 was het realiseren van een 
hoge kwaliteit in een veilige omgeving met een positief resultaat. Dit is gerealiseerd. 
 
Het jaar 2012 stond voor het Maasstad Ziekenhuis in het teken van verandering en opbouw. 
Zo is er een nieuwe topstructuur ontstaan. In 2011 is de huidige voorzitter Raad van Bestuur 
benoemd en hij is op 1 januari 2012 begonnen. Om de nieuwe topstructuur verder gestalte te 
geven, is in september 2012 een tweede bestuurder benoemd. De Raad van Toezicht heeft 
besloten om de vacature voor een derde lid van de Raad van Bestuur vooralsnog aan te 
houden.  
Naast de Raad van Bestuur is ook in 2012 het Stafbestuur grotendeels vernieuwd. Bij een 
nieuwe topstructuur hoort een nieuwe taakverdeling binnen de Raad van Bestuur. Gekozen 
is voor een collegiale opzet, waarbij de zorg en ondersteuning in beide portefeuilles 
aandacht krijgt. Tevens is een nieuwe strategie ontwikkeld. Dit proces is samen met de 
Medische Staf doorlopen. In het laatste kwartaal van 2012 is een bijeenkomst georganiseerd 
waar alle medezeggenschapsorganen, het Stafbestuur, de Raad van Toezicht en de Raad 
van Bestuur aanwezig waren en waar de hoofdlijnen van de nieuwe koers zijn besproken. In 
2013 wordt dit proces afgerond.  
Kwaliteit en veiligheid zijn in 2012 de belangrijkste aandachtspunten geweest. Ieder overleg 
in het Maasstad Ziekenhuis heeft deze onderwerpen bovenaan op de agenda staan. De 
rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) en de commissie waarheidsvinding 
naar aanleiding van de Klebsiella-affaire in 2011 hebben een aantal aanbevelingen 
opgeleverd waarmee we aan de slag zijn gegaan. We zijn hiermee in 2011 al aan het werk 
gegaan en in 2012 zijn al deze aanbevelingen volledig toegepast binnen onze organisatie. 
Het herstel van vertrouwen kon doorgroeien. Dit werd in de loop van 2012 verder zichtbaar in 
de relatie met de verwijzers en de patiënten die kozen voor het Maasstad Ziekenhuis. De 
patiënttevredenheid liet een stijgende lijn zien. De lessen die wij hebben geleerd uit de 
Klebsiella-affaire bleken van groot nut te zijn tijdens een VRE-uitbraak. Naast wijzelf hebben 
ook andere organisaties gebruik gemaakt van deze kennis. Extra aandacht voor kwaliteit en 
veiligheid heeft aan het einde van het verslagjaar ook geleid tot het behalen van de audit 
Veiligheid Management Systeem (VMS). Dat was het resultaat van een gezamenlijke inzet.  
Een nieuw ziekenhuis vraagt veel aandacht voor facilitaire zaken. Dit heeft ook invloed op de 
capaciteit. Om risico’s op het gebied van luchtbehandeling en klimaatbeheersing uit te 
sluiten, is het Brandwonden Centrum gesloten geweest en zijn patiënten verplaatst naar 
andere afdelingen van het ziekenhuis. Hierdoor hebben we noodzakelijke verbeteringen 
kunnen aanbrengen. 
Op financieel gebied hebben wij in 2012 ingezet op een aangescherpte planning en 
controlcyclus. Ook is veel aandacht besteed aan het opstellen en uitvoeren van een 
herstelplan. Na het roerige jaar 2011 vertoonden de eerste financiële cijfers van 2012 een 
negatief resultaat. Tijdens diverse bijeenkomsten zijn de medewerkers meer 
medeverantwoordelijk gemaakt voor herstelmaatregelen. Dit heeft geresulteerd in een groot 
aantal verbeteracties. Het resultaat over 2012 is positief. De Raad van Bestuur besteedde in 
2012 veel aandacht aan regionale samenwerking als speerpunt van de nieuwe strategie. Dit 
past ook bij onze ambitie om een volwaardig STZ-ziekenhuis te worden. De gezamenlijke 
intentieverklaring met het Ikazia Ziekenhuis en het Van Weel Bethesda Ziekenhuis over de 
continuïteit van zorg op Voorne Putten is daar een resultaat van. Door de problemen in het 
Ruwaard van Putten Ziekenhuis is de samenwerking geïntensiveerd, met name op het 
gebied van de cardiologische zorg. De ervaringen en resultaten uit de tweede helft van 2012 
inclusief nieuwe samenwerkingsvormen laten zien dat de kwaliteit en veerkracht van het 
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Maasstad Ziekenhuis groot zijn. Dankzij de inzet van alle betrokkenen hebben we goede 
resultaten bereikt voor de patiënten.  
 
Anton Westerlaken en Johan Dorresteijn, Raad van Bestuur, april 2013 
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Voorwoord Medische Staf 
 
Na de verhuizing en de Klebsiella-uitbraak in 2011 was 2012 een jaar voor een nieuwe start 
en bezinning. In het begin van het jaar startte Anton Westerlaken als nieuw lid van de Raad 
van Bestuur. In september kwam er versterking in de persoon van Johan Dorresteijn. Ook 
het bestuur van de Medische Staf is in deze periode vrijwel volledig vernieuwd. 
 
Er kwam in 2012 meer zicht op de zorgelijke financiële situatie als gevolg van de Klebsiella-
uitbraak en het betrekken van de nieuwbouw. We zijn daardoor ziekenhuisbreed meer gaan 
nadenken over herstelplannen. Deze zijn geïmplementeerd en hebben tot goede resultaten 
geleid. Dit is voor een groot deel te danken aan de grote betrokkenheid van de medewerkers 
van het Maasstad Ziekenhuis, die zich grote inspanningen hebben getroost en zich op alle 
fronten hebben ingezet voor de continuïteit van ons ziekenhuis. In 2012 kwamen ook een 
aantal bouwkundige kinderziektes van ons mooie nieuwe gebouw aan het licht, die op 
sommige vlakken serieuze zorgen met zich mee brachten. De problemen met 
luchtbehandeling en klimaatbeheersing leidden uiteindelijk tot het tijdelijk sluiten van het 
Brandwonden Centrum voor de aanpassing hiervan. Ook OK’s werden tijdelijk gesloten en 
niet-functionerende isolatiekamers werden aangepast. Patiënten zijn hiervoor verplaatst. 
Tevens werden andere verbeteringen doorgevoerd. Uiteindelijk zijn hierin grote slagen 
gemaakt. De afronding loopt nog steeds. Het ziekenhuis werd in 2012 getroffen door 
meerdere grote stroomstoringen. 
Het Maasstad Ziekenhuis heeft duidelijk geleerd van de Klebsiella-uitbraak. Een uitbraak van 
de VRE-bacterie werd vlot en afdoende aangepakt en diende als voorbeeld voor andere 
klinieken. Bureau Kwaliteit en Veiligheid werd ingericht, het Veiligheids Management 
Systeem (VMS)-project werd succesvol afgerond (met een eervolle vermelding voor het 
bereikte resultaat) en activiteiten rondom JCI (Joint Commission International) zijn goed op 
gang gekomen. 
In de ontwikkeling van het medisch strategisch beleidsplan is de Medische Staf nadrukkelijk 
samen met de nieuwe Raad van Bestuur opgetrokken. Regionale samenwerking werd hierin 
een speerpunt, waarbij de problematiek rondom het Ruwaard van Putten Ziekenhuis als 
katalysator fungeerde. De profilering van het Maasstad Ziekenhuis krijgt hierdoor sneller 
vorm. De kandidaatsstatus van STZ-ziekenhuis (Samenwerkende Topklinische opleidings 
Ziekenhuizen) heeft goed gestalte gekregen, waardoor een definitieve status binnen 
handbereik ligt. 
Als ziekenhuisorganisatie zijn we het afgelopen jaar gegroeid en er ontstaat nu een stevige 
basis voor de toekomst. Regionaal ontwikkelen wij ons tot een speler van betekenis. 
Financiën blijven een bron van zorg, maar de huidige ontwikkelingen bieden ook kansen. 
Kwaliteit en veiligheid blijven boven alles een topprioriteit. 
 
Namens het stafbestuur, 
Martin van der Ent, voorzitter, april 2013 
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Uitgangspunten van de verslaglegging  
 
Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de stichting Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. In dit 
verslagjaar maken de volgende deelnemingen onderdeel uit van stichting Maasstad 
Ziekenhuis; de Poliklinische Apotheek MCRZ B.V., MaAssist B.V., MCRZ Holding B.V., 
Maasstad Flex B.V. en Zorgboulevard B.V. 
 
Dit verslag is een van de onderdelen van de Jaarverantwoording 2012.  Deze laatste bestaat 
uit de jaarrekening, kwantitatieve gegevens en het jaarverslag. Voor de jaarrekening 
verwijzen we graag naar de site www.jaarverslagenzorg.nl, waar deze openbaar is gemaakt. 
De uitgebreide kwantitatieve gegevens zijn ook via deze site op de webapplicatie DigiMV te 
vinden. Onder deze kwantitatieve gegevens vallen grofweg gezegd concernbrede en 
algemene gegevens, productiegegevens, personeelsgegevens en kwaliteitsgegevens. Er is 
voor gekozen een beperkte hoeveelheid van deze gegevens op te nemen in dit 
Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording, aangezien deze gegevens al verkrijgbaar 
zijn via deze webapplicatie van DigiMV.  
Door middel van dit Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording willen wij een antwoord 
geven op de verantwoordingsvragen die zijn opgesteld conform de Wet Toelating 
Zorginstellingen (WTZi), de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ) en de richtlijnen voor 
de jaarverantwoording vanuit de Zorgbrede Governancecode (ZBGC). Bij het opstellen van 
dit Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording is gebruikgemaakt van de checklist 
Ernst & Young jaarverslag zorg. Op deze manier verantwoorden wij ons tegenover interne en 
externe belanghebbenden. Daarnaast willen wij de samenleving een integraal beeld van 
onze organisatie geven en transparantie in de zorgsector bevorderen.  
Nieuw in dit jaarverslag is dat meer expliciete aandacht is besteed aan financiële informatie 
en instrumenten. Indien er inherente beperkingen in de betrouwbaarheid van de gegevens 
en/of informatie zijn, is dit vermeld. Waar mogelijk en relevant is er een vergelijking 
opgenomen ten opzichte van voorgaande jaren.  
 
Hoofdstuk 1 ‘Algemene informatie’ beschrijft het profiel van de organisatie, inclusief 
structuur, kerngegevens, samenwerkingsrelaties en gevoerd beleid en strategie. 
In hoofdstuk 2 ‘Financiële informatie’  beschrijven we de financiële ontwikkelingen binnen het 
Maasstad Ziekenhuis, waarbij we ingaan op omzet, liquiditeit en kasstromen. 
In hoofdstuk 3 ‘Voornaamste risico’s en onzekerheden’ worden de risico’s en het 
risicomanagement weergegeven.  
In hoofdstuk 4 ‘Financiële instrumenten’ beschrijven we de financiële instrumenten alsmede 
doelstellingen, beleid en beheersmaatregelen. 
Hoofdstuk 5 ‘Bestuur en Toezicht’ behandelt intern toezicht en goed bestuur. 
Hoofdstuk 6 ‘Maatschappelijke aspecten van ondernemen’ beschrijft de rol van het 
ziekenhuis in de maatschappelijke context, met onder meer aandacht voor milieu en 
medewerkerswelzijn. 
Hoofdstuk 7 ‘Opleiding, onderzoek en ontwikkeling’  is een inventarisatie van activiteiten op 
het gebied van wetenschap en innovatie. 
In hoofdstuk 8 ‘Overige speerpunten’ is er aandacht voor de diverse onderwerpen als 
patiënttevredenheid en vastgoed. 
Hoofdstuk 9 ‘Toekomst van het Maasstad Ziekenhuis’  behandelt de toekomstige 
ontwikkelingen. 
In hoofdstuk 10 ‘Medezeggenschap en overige organen’ komen de vele organen binnen het 
ziekenhuis aan de orde. 
Tot slot vindt u in de laatste paragrafen een aantal bijlagen. 
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Hoofdstuk 1. Algemene informatie 
 
In dit hoofdstuk beschrijven wij het profiel van onze organisatie. Zo vindt u onder meer onze 
algemene identificatiegegevens, kerngegevens en de juridische en organisatorische 
structuur van de organisatie. Ook geven wij een overzicht van onze samenwerkingsrelaties 
en tot slot het gevoerde beleid en strategie in 2012. 
 

1.1 Algemene identificatiegegevens 
 
Telefoonnummer  010-2911911  
Identificatienummer KvK  24299846 
E-mailadres  info@maasstadziekenhuis.nl  
Internetadres  www.maasstadziekenhuis.nl  
 
 
Locaties Maasstad Ziekenhuis 
 

 
Straatnaam / nummer 

 
Postcode / plaats 

Maasstad Ziekenhuis Maasstadweg 21 3079 DZ Rotterdam 
Maasstadhuis Haastrechtstraat 7 3079 DC Rotterdam 
BHV CSA-DC gebouw Barendrecht  Deventerseweg 64 2994 LD Barendrecht 

 
 
 
Deelnemingen 

 
Adres 

 
Plaats 

 
Deelneming 

 
KvK-nummer 
 

MCRZ Holding 
B.V. 

Maasstadweg 21 3079 DC 
Rotterdam 

100 % 24394849 

MaAssist B.V. Maasstadweg 21 3079 DC 
Rotterdam 

51 % 24456370 

Maasstad Flex 
B.V. 

Maasstadweg 21 3079 DC 
Rotterdam 

100 % 53570499 

Poliklinische 
apotheek B.V. 

Maasstadweg 21 3079 DC 
Rotterdam 

90 % 24428155 

Zorgboulevard 
B.V.  

Maasstadweg 21 3079 DC 
Rotterdam 

33 % van MCRZ 
Holding B.V. 

24433781 
 

* Op 31-12-2012 zijn de aandelen in Diagnostisch Centrum Rotterdam verkocht. 
 

1.2 Doelstelling Maasstad Ziekenhuis 
Visie 
Het Maasstad Ziekenhuis bevindt zich in een sterk veranderende omgeving. Onze missie en 
visie heeft een sterke focus op gastgerichtheid. Onze visie:  
 
‘Van ons allemaal’ 
Het Maasstad Ziekenhuis is hét ziekenhuis dat patiënten, familieleden, bezoekers, 
medewerkers, huisartsen en zorgverzekeraars ervaren als MIJN ziekenhuis.  
 
‘Ik ben trots op mijn ziekenhuis’  
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Missie 
Om deze visie te bereiken hebben wij de volgende missie geformuleerd:  
 
‘Toonaangevend, professioneel en klantgericht’  
Wij zorgen dat wij ons zodanig inleven in onze patiënten, familieleden, bezoekers, huisartsen 
en zorgverzekeraars dat zij ons bij iedereen aanbevelen en promotor zijn van ons 
ziekenhuis. 
 
‘Ik vertrouw het Maasstad Ziekenhuis’ 
 

1.3 Kernactiviteiten 
Het Maasstad Ziekenhuis is een groot algemeen ziekenhuis dat op 1 januari 2000 is 
ontstaan uit de fusie tussen het Zuiderziekenhuis en het St. Clara Ziekenhuis. Het Maasstad 
Ziekenhuis verleent als algemeen ziekenhuis medisch specialistische zorg (diagnostiek, 
behandeling en nazorg) en de daaraan gerelateerde verpleging en verzorging.  
 
1.3.1 Kerngegevens  
Productie 
Het Maasstad Ziekenhuis heeft in 2012 34.022 patiënten opgenomen. In vergelijking met 
2011 is dit een lichte daling van 1 procent. De wijziging van behandelbeleid en striktere 
registratieregels zijn daar de reden van.  
Op basis van eerste polikliniek bezoeken (EPB’s) heeft het Maasstad Ziekenhuis een lichte 
daling doorgemaakt t.o.v. 2011, echter is de daling zeer gering. Deze trend is herkenbaar in 
andere ziekenhuizen in Nederland. Oorzaken hiervoor lijken te maken te hebben met het 
hogere eigen risico, waardoor patiënten een ziekenhuisbezoek vermijden of uitstellen. Ook 
de verhuizing medio 2011 van midden in een woonwijk naar de rand van een woonwijk, heeft 
gezorgd voor minder zelfverwijzers op de SEH.  
De overige poliklinische bezoeken stegen met 8,4 procent. Het aantal klinische 
verpleegdagen (inclusief verkeerde bed) nam in 2012 gering af ten opzichte van 2011. De 
verhuizing naar de zorgboulevard heeft geleid tot een sterke daling van het aantal verkeerd 
bed dagen, door verbeterde samenwerking. Het aantal dagopnamen zijn afgenomen met     
0,2 procent. De gemiddelde verpleegduur is gelijk gebleven. De aantallen staan 
weergegeven in tabel 1.  
In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de productie per specialisme, in bijlage 2 de 
gemiddelde verpleegduur per specialisme en in bijlage 3 de ontwikkeling van de productie. 
 

 

Productie parameters 

 

2012 

 

2011 

Aantal klinische opnamen, 
exclusief interne overnamen 
in verslagjaar 

34.022 34.263 

Aantal ontslagen patiënten 35.787 35.584 

Aantal eerste poliklinische 
bezoeken (EPB) 

168.462 168.472 

Aantal overige poliklinieken 
bezoeken 

322.302 297.357 
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Aantal dagopnamen 
(normaal en zwaar) of 
deeltijdbehandelingen 

34.547 34.627 

Aantal klinische 
verpleegdagen (inclusief 
verkeerde bed) 

141.603 144.686 

Waarvan verkeerde bed 
dagen 1 

312 811 

Gemiddelde verpleegduur in 
dagen 2 

4.2 4.2 

Verhouding D-K 3 50/50 50/50 

Tabel 1 Productie 
 
Uit tabel 2 blijkt dat het Maasstad Ziekenhuis 571 beschikbare bedden/plaatsen heeft voor 
klinische capaciteit en dag/deeltijdbehandeling, waarvan 20 bedden voor hartbewaking en 31 
voor intensive care met mogelijkheid voor beademing. 
 
 
Klinische kerngegevens 

 
2012 
 

Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische capaciteit en 
dag/deeltijdbehandeling 

571 

Waarvan bedden voor hartbewaking 20 
Waarvan bedden voor intensive care met mogelijkheid voor beademing 31 
Tabel 2 Klinische kerngegevens 
 
In 2012 is de productstructuur in de gezondheidszorg gewijzigd van DBC’s naar, DBC op 
weg naar transparantie (DOT). Dit betekent dat er vaste afsluitregels zijn bepaald en er een 
nieuwe indeling van producten is gekomen. Naast dat de structuur is gewijzigd, is ook de 
verhouding tussen A en B segment gewijzigd. Dit maakt dat zowel het aantal DBC’s als de 
verhouding tussen A en B niet te vergelijken is tussen 2011 en 2012. Zie voor de exacte 
aantallen tabel 3. 
Het aantal aan verzekeraars in rekening gebrachte overige en ondersteunende producten –
O(V)P’s- waaronder verrichtingen op verzoek van de eerste lijn daalde ten opzichte van 2011 
(daling van 15,4 procent). Zie voor de exacte aantallen tabel 3. 
 
 
 
 
 

                                         
1 Een verkeerd bed is een ligdag van een patiënt op het moment dat de ziekenhuis indicatie is beëindigd, een indicatie voor 
opname in een verpleegtehuis is vastgesteld en de patiënt noodgedwongen in een ziekenhuis moet blijven tot er plaats is in een 
verpleegtehuis.   
2 Van klinische opnamen.  
3 Verhouding dagbehandeling en klinische opnamen 
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Productie 

 

2012 

 

2011 

Aantal geopende DBC’s/DOT’s, ontleend aan ZIS*, 
niet uit DiS** 

365.798 248.607 

Waarvan medisch specialistische zorg, aantal A-
segment (tarieven NZa) 

17.332  193.528 

Waarvan medisch specialistische zorg, aantal B-
segment (vrije prijzen) 

195.031 55.072 

Aantal gesloten DBC’s/DOT’s (ontleend aan ZIS, niet 
uit DiS) 

226.642 253.041 

Waarvan medisch specialistische zorg, aantal A-
segment (tarieven NZa) 

51.185 196.259 

Aantal in B-segment (vrije prijzen) 171.372 56.782 

Aantal aan verzekeraars in rekening gebrachte 
overige en ondersteunende producten – O(V)P’s - 
waaronder verrichtingen op verzoek van de eerste lijn 

166.112 148.811 

*ZIS staat voor Ziekenhuis Informatie Systeem 
** DiS staat voor Declaratie Informatie Systeem 
Tabel 3 Productiegegevens  
 
 
De totale bedrijfsopbrengsten staan in tabel 4 weergegeven. Meer informatie over de 
bedrijfsopbrengsten is opgenomen in de jaarrekening.  
 
 
 
Bedrijfsopbrengsten (opbrengsten uit enkelvoudig 
resultaat in 2012) in euro’s 
 

 
2012 
 

 
2011 
 

Totaal bedrijfsopbrengsten 289.081 277.400 
Beschikbaarheidsbijdragen medisch specialistische 
zorg vaste segment 

4.738 0 

Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten 
Zvw-zorg 

-389 173.618 

Waarvan niet-gebudgetteerde zorgprestaties (exclusief 
DBC’s/DBC-zorgproducten A- en B-segment) 

7.232 6.735 

Omzet DBC’s/DBC-zorgproducten B-segment 195.737 66.501 

Tabel 4 Bedrijfsopbrengsten (x1000) 
 
In 2012 is het aantal medewerkers met 50 (exclusief medisch specialisten) toegenomen. 
Tevens is het aantal FTE-personeelsleden toegenomen met 3,6 procent ten opzichte van 
2011. Het aantal medisch specialisten (loondienst + vrij beroep) is met 5,5 procent 
toegenomen, het aantal FTE-medisch specialisten (loondienst + vrij beroep) is toegenomen 
met 8,6 procent. Dit verschil is onder andere te verklaring door een toename van het aantal 
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ANIOS en AIOs bij de vakgroep gynaecologie en is de afdeling IC uitgebreid. In 2012 is het 
specialisme Klinisch Fysicus wel meegerekend als ‘medisch specialist’, hetgeen in 2011 niet 
is gebeurd. De aantallen en FTE’s staan in tabel 5. 

 
 
Personeel 
 

 
2012  

 
2011  

Aantal personeelsleden in loondienst excl. medisch 
specialisten 

2681 2631 

Aantal FTE-personeelsleden in loondienst excl. 
medisch specialisten 

2268 2189 

Aantal medisch specialisten (loondienst + vrij beroep) 264 255 
Aantal FTE-medisch specialisten (loondienst + vrij 
beroep) 

194.7 180 

Tabel 5 Personele gegevens 

 
1.3.2 Topklinische en topreferente zorg  
In 2011 heeft de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidings Ziekenhuizen (STZ) 
besloten het Maasstad Ziekenhuis toe te laten als geassocieerd lid. Het geassocieerd 
lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van maximaal vijf jaar. Binnen die periode moet 
een hervisitatie worden aangevraagd, waarbij ons ziekenhuis moet voldoen aan de criteria 
voor een volledig lidmaatschap. Om hieraan te voldoen is een stuurgroep STZ opgericht die 
de komende vijf jaar het STZ-lidmaatschap verder gaat vormgeven. In augustus 2012 heeft 
een tussenevaluatie plaatsgevonden. Het STZ-bestuur heeft positief gereageerd op de 
ontwikkelingen die het Maasstad Ziekenhuis in gang heeft gezet voor het verkrijgen van het 
STZ-lidmaatschap. Dit heeft ertoe geleid dat het totaal aantal bij de STZ geregistreerde 
derdelijnsfuncties neerkomt op 38. Ook het aantal opleidingen neemt in aantal toe. Voor een 
overzicht van de aanwezige medisch specialismen zie tabel 6.  
 
Allergologie  Kindergeneeskunde  
Anesthesiologie  Klinische Chemie  
Apotheek  Klinische Fysica  
Cardiologie  Klinische Pathologie  
Chirurgie  Longgeneeskunde  
Oncologie  Maag-, darm- en leverziekten  
Vaatchirurgie  Medische Microbiologie  
Thoraxchirurgie  Neurochirurgie  
Dermatologie  Neurologie  
Gynaecologie/Obstetrie  Nucleaire Geneeskunde  
Interne Geneeskunde  Oogheelkunde  
Hematologie  Orthopedie  
Nefrologie  Plastische Chirurgie  
Oncologie  Radiodiagnostiek  
Intensive Care  Reumatologie  
Kaakchirurgie  Revalidatiegeneeskunde  
Keel-, neus- en oorheelkunde  Urologie  

 

Tabel 6 Overzicht medisch specialismen Maasstad Ziekenhuis 
 
Naast de reguliere basisfuncties bieden wij op een aantal gebieden topklinische zorg. Deze 
zijn weergegeven in bijlage 1. De vakgroep Chirurgie is een van de eerste vakgroepen in het 
land die met een taakverdeling naar aandachtsgebied werkt. Tevens gaat het bestuur van de 
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Medische Staf samen met de stuurgroep STZ de mogelijkheden onderzoeken om het aantal 
topklinische en topreferente zorgproducten uit te breiden. Hoofdstuk 7 geeft weer voor welke 
specialismen het Maasstad Ziekenhuis een opleidingsziekenhuis is. Voor verpleegkundigen 
zijn er specialistische vervolgopleidingen en voor schoolverlaters zijn er basisopleidingen op 
MBO- en HBO- niveau. In korte cursussen en bijeenkomsten leveren we 
nascholingsprogramma’s en themabijeenkomsten voor onder meer huisartsen en thuiszorg- 
en doktersassistenten. 
 
1.3.3 Werkgebieden  
Het Maasstad Ziekenhuis is gevestigd in Rotterdam-Zuid. Voor de basiszorg hebben wij een 
regionale functie. Ons verzorgingsgebied bestaat uit de volgende gemeenten:  
Rotterdam, Ridderkerk, Barendrecht, Korendijk, Albrandswaard, Oud-Beijerland,  
Cromstrijen, Binnenmaas, Oostflakkee, Brielle, Spijkenisse, Westvoorne, Hellevoetsluis en 
Capelle aan den IJssel.  
 
Het adherentiegebied (verzorgingsgebied) van het Maasstad Ziekenhuis omvat de regio 
Rijnmond. In 2012 bedroeg de poliklinische adherentie 231.652 inwoners. De klinische 
adherentie bedroeg 256.062 inwoners. Voor het verzorgingsgebied zie figuur 1. 
 

Figuur 1 Verzorgingsgebied Maasstad Ziekenhuis 
 
Voor de topreferente en topklinische zorg heeft ons ziekenhuis een bovenregionale functie 
en is ons werkgebied veel omvangrijker. Dit omvat ook: Alblasserdam, Bernisse, Dirksland, 
Dordrecht, Goedereede, Hendrik Ido Ambacht, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, 
Middelharnis, Rozenburg, Schiedam, Strijen, Vlaardingen en Zwijndrecht.  
Het Maasstad Ziekenhuis kent 24 vakgroepen en 35 verschillende specialismen. Daarnaast 
kent het ziekenhuis een aantal zorgpaden met combinaties van vakgroepen: oncologie, 
vaatcentrum, bariatrie (maagverkleining), hand- en pols en er is een aantal zorgpaden in 
ontwikkeling of in diverse stadia van vorming. 
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Vakantiedialysecentrum  
Sinds 2006 biedt het Maasstad Ziekenhuis dialysefaciliteiten aan in het 
vakantiedialysecentrum Cape Helius te Hellevoetsluis. Het vakantiedialysecentrum is een 
initiatief van het Maasstad Ziekenhuis en Roompot Vakanties. Door zes dialysestations 
kunnen dialysepatiënten uit binnen- en buitenland hier in een thuissetting dialyseren tijdens 
een vakantie in de regio Rijnmond. In 2012 zijn 37 patiënten behandeld in Cape Helius, van 
wie 20 vakantiegasten en 17 patiënten van het Maasstad Ziekenhuis. 
 
Vergunningen en aanwijzingen 
Het Maasstad Ziekenhuis heeft de volgende vergunningen op grond van artikel 2 Wet 
Bijzondere Medische Verrichtingen per 31-12-2012 (einde verslagjaar): 

 het Maasstad Ziekenhuis heeft een vergunning voor het uitvoeren van percutane 
transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) en ICD’s;  

 het Maasstad Ziekenhuis werkt samen met de vergunninghouder Erasmus Medisch 
Centrum op grond van artikel 2 van de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen en 
voert zelfstandig fase 1 en fase 2 uit van de In Vitro Fertilisatie (IVF); 

 Radiotherapie; 
 HIV-behandelcentrum; 
 Neurochirurgie. 

 

1.4 Organisatiestructuur 
1.4.1 De juridische structuur  
Op 31 december 2011 bestond de Raad van Bestuur uit de heer L. Eijsman en de heer W.C. 
Weeda. Op 1 januari 2012 trad de heer A.A. Westerlaken aan als voorzitter van de Raad van 
Bestuur. Op 1 februari beëindigde de heer Eijsman zijn werkzaamheden in het Maasstad 
Ziekenhuis. De heer Weeda beëindigde op 15 februari 2012 zijn werkzaamheden. In de 
periode van 24 februari tot 15 september was de heer A.W. Weermeijer lid van de Raad van 
Bestuur. De heer J.J. Dorresteijn trad op 1 september 2012 toe tot de Raad van Bestuur. De 
Raad van Bestuur stond ook in 2012 onder toezicht van de Raad van Toezicht.  
 
Stichting Maasstad Ziekenhuis heeft de volgende deelnemingen:  

 Poliklinische Apotheek MCRZ B.V. 
 MaAssist B.V. 
 MCRZ Holding B.V.  
 Maasstad Flex B.V.  

Gedurende het huidige boekjaar zijn de deelnemingen van de DC-groep  verkocht. De 
bovenstaande partijen zijn niet meegeconsolideerd in de jaarrekening, daar deze hierboven 
genoemde groepsmaatschappijen dermate klein van omvang zijn ten opzichte van de 
moeder (stichting Maasstad Ziekenhuis).  
 
1.4.2 Bestuurs- en toezichtmodel 
Interne toezicht  
Het interne toezicht werd uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur 
stuurt de (zorg)eenheden aan en heeft daarnaast een aantal ziekenhuisbrede portefeuilles.  
 
De taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn 
vastgelegd in het Bestuursreglement Maasstad Ziekenhuis. Binnen de Raad van Bestuur is 
een portefeuilleverdeling vastgesteld. Omdat binnen het Maasstad Ziekenhuis integraal 
management als leidend principe wordt gehanteerd, heeft ieder lid van de Raad van Bestuur 
een integrale verantwoordelijkheid voor de afdelingen die tot zijn portefeuille behoren. 
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Tezamen vormen de leden van de Raad van Bestuur een collegiaal bestuur. Voor meer 
informatie over de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van het Maasstad 
Ziekenhuis, zie hoofdstuk 5. 
 
Raad van Toezicht  
Het functioneren van de Raad van Toezicht en de dagelijkse leiding is vastgelegd in een 
reglement. In dit reglement zijn de statuten nader uitgewerkt in afspraken tussen de Raad 
van Toezicht en de Raad van Bestuur. De kern van de afspraken uit het reglement is:  

• zorgdragen voor een goed functionerende Raad van Bestuur (door benoeming, 
beoordeling en ontslag van de Raad van Bestuur);  

• zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, 
beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);  

• functioneren als adviseur en klankbord voor de Raad van Bestuur;  
• houden van integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de 

algemene gang van zaken in de instelling;  
• goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur;  
• de aanwijzing van of beëindiging van de opdracht aan de controlerende externe 

accountant.  
 

Raad van Bestuur  
De formele besluitvorming door de Raad van Bestuur vindt plaats in zijn vergaderingen twee 
keer per maand. Extra besluitvormende vergaderingen vinden plaats wanneer daartoe 
aanleiding is. In 2012 heeft de Raad van Bestuur 31 keer vergaderd. De besluiten worden 
vastgelegd in een besluitenlijst, die via het intranet in de organisatie wordt verspreid. De 
Raad van Bestuur is gehouden aan hetgeen in het Bestuursreglement en de 
Governancecode is geregeld ten aanzien van belangenverstrengeling. Nevenfuncties 
worden besproken in de Raad van Bestuur en voorgelegd aan de Raad van Toezicht.  
Controle op de voortgang heeft verder plaatsgevonden via de Board Review. Tijdens de 
Board Review gaat de Raad van Bestuur gedurende een hele dag na of de gemaakte 
afspraken zijn nagekomen, en of we op koers zitten dan wel moeten ingrijpen. Ook loopt de 
Raad van Bestuur de status van de grotere ziekenhuisbrede projecten door. Dit zijn de 
afspraken voor het ‘going concern’ en de lopende projecten.  
 
Management  
Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur adviseren de voorzitter van de Medische 
Staf en een lid van het stafbestuur de Raad van Bestuur over de besluitvorming. Ons 
ziekenhuis heeft op tactisch niveau een duaal management. Dat wil zeggen dat de 
zorgeenheden in de organisatie vallen onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een 
zorgmanager en een medisch manager (specialist). De beheerafdelingen vallen onder de 
verantwoording van een manager.  
 
Medezeggenschapsstructuur 
Het Maasstad Ziekenhuis kent vier inspraak- en /adviesorganen, die verschillende 
belangengroepen vertegenwoordigen. Deze organen geven gevraagd en ongevraagd advies 
aan de Raad van Bestuur over beleid en voorgenomen besluiten in het ziekenhuis. In de 
paragrafen 10.1.1 tot en met 10.1.4 wordt inhoudelijk ingegaan op de samenstelling en de 
uitgebrachte adviezen. 
  
Inspraak / adviesorganen Vertegenwoordiging van 
Patiëntenraad Patiënten 
Ondernemingsraad Medewerkers 
Vereniging Medische Staf Medische Staf 
Verpleegkundige Adviesraad Verpleegkundigen  
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Tabel 7 Inspraak- en adviesorganen 

1.4.3 De organisatorische structuur 
De organisatorische structuur van het Maasstad Ziekenhuis staat weergegeven in figuur 2. 

Figuur 2 Organogram Maasstad Ziekenhuis 
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1.5 Samenwerkingsrelaties  
Het Maasstad Ziekenhuis heeft met een groot aantal partijen samenwerkingsrelaties.  
 
Samenwerkingspartners en onderaannemers  
- AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond 
Samen met AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond, het SFG, het Erasmus MC en het LUMC 
organiseert het Maasstad Ziekenhuis het vervoer van zwaar zieke intensive care-patiënten in 
de regio Rijnmond (MICU). De MICU haalt in andere ziekenhuizen patiënten op die op de 
eigen intensive care verder worden behandeld, maar vervoert ook patiënten tussen IC’s van 
andere ziekenhuizen. 
- Brandwondenstichting  
- Centrale Post Ambulancevervoer  
- Centrale Huisartsenposten Rijnmond  
- Antes (onderdeel Delta Psychiatrisch Centrum) 
In 2011 heeft Antes - Delta Psychiatrisch Centrum op de zorgboulevard een nieuwe vestiging 
geopend met 12 bedden. De samenwerking met Antes stelt het ziekenhuis in staat om op 
kleine schaal kennis en ervaring met psychiatrische patiënten op te doen. 
- Geboortehotel  
- Hôpital Laquintinie, Kameroen 
Maasstad Ziekenhuis wil verder gaan dan het bieden van optimale zorg aan zijn eigen 
patiënten en in het kader van maatschappelijk ondernemen de grens over naar Kameroen, 
Afrika. Het partnerschap dat in 2009 is afgesloten, bestaat uit veel componenten. Het doel is 
het vergroten van de kwaliteit van patiëntenzorg van Hôpital Laquintinie door het delen van 
medische-, verpleegkundige-, technische- en managementkennis. Het Maasstad Ziekenhuis 
draagt medische apparatuur over en de kennis om met die apparatuur om te gaan. Door 
uitwisselingsprojecten kunnen onze medewerkers in Kameroen werken en omgekeerd, om 
zo van elkaar te leren. 
- Integraal Kankercentrum West 
Het IKW maakt deel uit van de Vereniging van Integrale Kankercentra, de VIKC, het landelijk 
samenwerkingsverband van de negen integrale kankercentra in Nederland. 
- Kempenhaeghe  
- Kraamzorg Rotterdam  
- Netwerk Palliatieve Zorg Rotterdam  
- MVO in publieke sector 
- Regionale Hulpverleningsdienst Rotterdam-Rijnmond  
- RiAGG (geheugenpoli)  
- Roompot (vakantiedialysecentrum)  
- Rotterdam Stroke Services  
- Sophia Revalidatiecentrum  
- Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen: Erasmus MC, Havenziekenhuis, 
IJsselland Ziekenhuis, Ikazia Ziekenhuis, Oogziekenhuis, Rijndam revalidatiecentrum,  
Ruwaard van Putten Ziekenhuis, Sint Franciscus Gasthuis, Stichting Van Weel Bethesda 
Ziekenhuis, Vlietland Ziekenhuis 
- Vereniging Zorgboulevard 
- Verloskundig samenwerkingsverband (verbanden waardoor verloskundigen in ons 
ziekenhuis mogen werken)  
 
Met Humanitas, Aafje Zorghotel, Laurens, Thuiszorg Rotterdam en Careyn onderhoudt het 
Maasstad Ziekenhuis nauwe samenwerkingsrelaties om de uitstroom van patiënten op een 
kwalitatief verantwoorde manier te garanderen. 
 
Patiënten- en cliëntenorganisaties en fondsen  
- Nierpatiëntenvereniging Rijnmond  
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- Diabetesvereniging  
- Reumafonds  
- Astmafonds  
- Vereniging Kind en Ziekenhuis  
 
Overheden en toezichthouders  
- Arbeidsinspectie   
- CCMO (toezichthouder op het medische wetenschappelijk onderzoek) 
- College Bescherming Persoonsgegevens  
- College Sanering Zorginstellingen  
- Gemeente Rotterdam  
- Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) 
Met de GHOR worden afspraken gemaakt over opvang van patiënten bij rampen en andere 
calamiteiten in de regio Rijnmond. 
- Inspectie voor de Gezondheidszorg  
- Milieu Platform Zorgsector (MPZ)  
- Ministerie van Defensie  
- Ministerie van VWS  
- Nederlandse Zorgautoriteit  
- Nederlandse Transplantatie Stichting  
- ROC Albeda College 
Het merendeel van de verpleegkundige (vervolg)opleidingen wordt in samenwerking met het 
ROC Albeda College uitgevoerd. 
 
Zorgverzekeraars 
- Achmea Zilveren Kruis 
- CZ  
- IZZ 
- Menzis  
 
Kapitaalverschaffers  
- ING, BNG en ABN Amro 
De ING functioneert als huisbankier. De banken ontvangen de financiële verslaggeving 
(kwartaal- rapportages en jaarrekening) en er vindt periodiek overleg plaats. 
 
Overig  
- Medirisk 
 
Ook in paragraaf 1.6.3 Overkoepelend strategisch thema (3), samenwerking, wordt vermeld 
met welke partijen het Maasstad Ziekenhuis samenwerkt.  
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1.6 Gevoerd beleid en strategie 
 
Na een intensief jaar 2012 zijn binnen het Maasstad Ziekenhuis diverse veranderingen 
ingezet als reactie op de gebeurtenissen van het voorgaande jaar. Het gaat om de start van 
nieuwe bestuurders, een andere samenstelling binnen het Stafbestuur, de meer regionale 
samenwerkingsverbanden, het verbeteren van de kwaliteit en de veiligheid en het inzetten 
op kostenbesparingen om de resultaten positief te gaan maken. Kortom, het Maasstad 
Ziekenhuis was in 2012 in transitie.  
 

1.6.1 Overkoepelend strategisch thema (1): Kwaliteit en veiligheid 
De aanbevelingen van het IGZ-rapport en de commissie waarheidsbevinding zijn 
overgenomen en uitgevoerd. Het kwaliteits- en veiligheidsbeleid is en blijft een onderdeel 
van ons dagelijks en toekomstig werk. Het behalen van de JCI-accreditatie is daarbij één van 
de doelstellingen. 
Aansluitend op de aanbevelingen van de commissie waarheidsbevinding is in februari 2012 
het Bureau voor Kwaliteit & Veiligheid (Bureau K&V) opgezet. Het bureau heeft als één van 
haar belangrijkste taken het verbinden van mensen en onderdelen binnen de organisatie en 
treedt op als het loket voor de onderwerpen kwaliteit en veiligheid. De meest voorname 
thema’s voor het Bureau K&V zijn: 
 
Raad voor Kwaliteit & Veiligheid 
Met als uitgangspunt dat het Bureau K&V een coördinerende rol vervult, is een 
klankbordgroep nadrukkelijk nodig. Om die reden is een vertegenwoordiging gekozen uit de 
organisatie. Bureau K&V legt beleid, documenten en protocollen voor aan deze raad en 
vragen om feedback. Dit wordt verwerkt in beleids- en actievoorstellen aan de Raad van 
Bestuur. Onderwerpen die onder andere in 2012 aan bod zijn gekomen: risicomanagement, 
hoofdbehandelaarschap, bevindingen interne audits, hygiene- en infectiecode, kledingbeleid 
en rookbeleid. 
 
Veiligheids Management Systeem 
In december 2012 is het Maasstad Ziekenhuis NTA 8009:2007 gecertificeerd. Hiermee is het 
Veiligheids Management Systeem (VMS) succesvol afgerond. Op een aantal onderwerpen 
zullen er in 2013 aanpassingen in de ICT-systemen worden gedaan voor de volledige 
afronding van de 11 thema’s. Deze zullen naar verwachting medio 2013 gereed zijn. Volgend 
op de NTA 8009:2007 zal het Maasstad Ziekenhuis in 2013 worden geaccrediteerd volgens 
de normen van NTA 8009:2011. 
Maandelijks zijn zogenaamde ‘sireneacties’ uitgevoerd. Hier worden verschillende risicovolle 
processen onder de aandacht gebracht zoals hygiëne, gebruik van protocollen of 
verstrekken van medicatie. Dit vindt tevens plaats op regioniveau, waarbij 
veiligheidscoördinatoren van de Samenwerkende Rotterdamse Ziekenhuizen (SRZ) 
resultaten terugkoppelen en gezamenlijk verbeteracties doorvoeren. Een aantal resultaten 
van gezamenlijke SRZ acties in 2012: 

 VMS-symposium ‘Samen sterker: Patiëntveiligheid in regionaal perspectief’; 
 Er is een convenant Veiligheid en Kwaliteit opgesteld; 
 Er is een gezamenlijk jaarplan opgesteld; 
 Door middel van een discussienota ‘Je werkt hier veilig of je werkt hier niet’ is het 

belang van hygiënisch werken onder de aandacht gebracht; 
 Ziekenhuizen in het SRZ-netwerk hebben deelgenomen aan de friendly audit op de 

OK. Hier hebben OK-medewerkers van de ziekenhuizen bij elkaar een audit 
uitgevoerd waarbij er overal naar dezelfde punten is gevraagd; 
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 Verschillende sireneacties worden regionaal uitgevoerd. 
 

Joint Commission International (JCI) 
In 2012 is er hard gewerkt aan het ziekenhuisbreed implementeren van het JCI normenkader 
(4th edition). 14 Projecten zijn binnen één programma gestart die allen een afzonderlijk JCI-
hoofdstuk behelzen. Samenhang tussen de projecten wordt door middel van de 
tweewekelijkse programmaoverleggen gewaarborgd. In 2012 is veel beleid geschreven en 
zijn systemen heringericht. In 2013 zal dit verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd 
met het doel om in 2014 geaccrediteerd te worden. 
 
Interne audits 
Het uitvoeren van interne audits is een elementair onderdeel in de aanloop naar JCI-
accreditatie. In januari 2012 is de projectgroep Interne Audit van start gegaan. Door interne 
audits uit te voeren houdt het Maasstad Ziekenhuis een actueel beeld van de kwaliteit van 
zorg en patiëntveiligheid op de afdelingen. Bevindingen vormen input voor 
beleidsverbetering en de vorderingen van kwaliteitsinitiatieven worden gemeten. Inmiddels 
beschikt het Maasstad Ziekenhuis over een diverse, interne auditpool van 45 dokters, 
verpleegkundigen, doktersassistenten en kwaliteitsfunctionarissen. In diverse subteams 
voeren zij audits uit op vele uiteenlopende onderwerpen. 
 
Prestatie-indicatoren  
De prestaties van alle ziekenhuizen in Nederland worden gemeten en transparant gemaakt 
door middel van prestatie-indicatoren en kwaliteitsindicatoren. Het doel hiervan is dat de 
kwaliteit en doelmatigheid binnen de ziekenhuizen worden verbeterd en de keuzevrijheid van 
patiënten wordt vergroot. Al sinds 2003 leveren wij als ziekenhuis prestatie-indicatoren aan 
de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Daarnaast leveren we de afgelopen jaren ook 
indicatoren aan de Zichtbare Zorg. Zichtbare Zorg heeft in 2012 haar laatste uitvraag 
gedaan. Vanaf 2013 zal een landelijk kwaliteitsinstituut bepalen welke indicatoren 
uitgevraagd zullen worden. 
 
Uit de IGZ-indicatoren blijkt dat de registratie van de verpleegkundige zorg een gebied van 
aandacht is. Het is niet altijd duidelijk of een handeling niet heeft plaatsgevonden, of dat 
deze niet op de juiste plek is geregistreerd. Verschillende indicatoren zijn bij de anamnese 
digitaal te registreren in het EPD. Voor bijvoorbeeld de delierscreening heeft dit geleid tot 
een veel hoger aantal delierscreenings van patiënten van 70 jaar en ouder. 13 van de 16 
afdelingen registreren structureel (meer dan 80 procent) de delierscore, 3 afdelingen blijven 
met gemiddeld 60% delierscreening achter. De opvolging van de delierscreening met de 
DOS-vragenlijst wordt nog te weinig geregistreerd. Bij 8,3 procent van de patiënten met een 
verhoogd delierrisico wordt de DOS-schaal afgenomen. De vraag hierbij is of de DOS niet 
vaker is afgenomen, zonder dat dit op de juiste plek in het EPD is geregistreerd.  
 
Het percentage volwassen patiënten dat wordt gescreend op ondervoeding is vanaf 2010 
flink gestegen. Van 73 procent in 2010, 75 procent in 2011, werd in 2012 97 procent van de 
volwassen patiënten gescreend op ondervoeding door middel van de SNAQ. De screening 
van ondervoeding bij kinderen is sinds 2010 ook gestegen. Van 49 procent in 2010, naar 81 
procent in 2011. In 2012 is het aantal gescreende kinderen weer gedaald naar 74 procent. 
We zullen gerichte acties inzetten om de screening van kinderen onder de aandacht te 
brengen en er zal bekeken worden of de registratie in het EPD op de juiste manier wordt 
vastgelegd. 
Een indicator waar in 2012 gerichte actie op heeft plaatsgevonden is de sterfte na het ‘eerste 
administratieve consult’ (EAC) voor cardiologie. Over het jaar 2011 leek het Maasstad 
Ziekenhuis een van de hoogste sterfte na EAC van Nederland te hebben. Dossieronderzoek 
door de cardiologen wees uit dat er verschillende patiënten geëxcludeerd hadden mogen 
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worden op basis van de criteria van de IGZ, bijvoorbeeld reanimatiepatiënten waarbij de 
cardioloog in consult is geroepen. Na excluderen van deze patiënten kwam het Maasstad 
Ziekenhuis uit rond het landelijk gemiddelde van 7,4 procent. Over het jaar 2012 is dan ook 
weer scherp naar de in- en exclusiecriteria gekeken. Het ziekenhuis komt in 2012 uit op een 
sterfte na EAC van 4,8 procent, wat overeenkomt met het behaalde percentage van 4,6 
procent in 2010. 

In 2012 is de registratie van POWI en lijnensepsis niet aangeleverd aan PREZIES. De 
thema’s POWI en lijnensepsis zijn geïmplementeerd maar niet beperkt digitaal navolgbaar. 
De afdeling ICT werkt aan het implementeren van deze modules in het EPD. De metingen 
van postoperatieve wondinfecties en lijnensepsis worden geregistreerd in de 
complicatieregistratie. In een pilotsetting wordt de nieuwe module getest waarna deze verder 
zal worden uitgerold in 2013. 

Ook verzekeraars en patiëntenverenigingen vragen met enige regelmaat indicatoren uit. 
Voor de niet-verplichte indicatoren wordt in overleg met Raad van Bestuur en Medische Staf 
bepaald of we daaraan meewerken. Een reden om dat niet te doen is bijvoorbeeld omdat 
aanlevering veel inspanning kost en het doel niet duidelijk is. Ook kan het voorkomen dat er 
indicatoren geleverd moeten worden voor een bepaald keurmerk. Wanneer het niet tot de 
speerpunten van het Maasstad Ziekenhuis behoort om dit keurmerk te behalen kan er 
worden gekozen om geen gegevens aan te leveren. De indicatoren die aan IGZ en Zichtbare 
Zorg zijn aangeleverd, worden openbaar gemaakt en zijn voor iedereen toegankelijk. Intern 
worden de indicatoren gebruikt als stuurinformatie. Verschillende indicatoren zijn opgenomen 
in het dashboard dat door de Raad van Bestuur en het management maandelijks wordt 
besproken.  
 
HSMR 
HSMR staat voor Hospital Standardised Mortality Rate. Dit sterftecijfer wordt berekend door 
de werkelijke sterfte af te zetten tegen de sterfte die op basis van een aantal 
patiëntkenmerken wordt verwacht (tijdens opname in het ziekenhuis). De verwachting is 
gebaseerd op verschillende kenmerken van de patiëntenpopulatie zoals leeftijd, geslacht en 
opname-urgentie. Het is daarmee een indicator voor potentieel vermijdbare sterfte in 
ziekenhuizen. Het Maasstad Ziekenhuis gebruikt het HSMR-cijfer als een interne 
‘achteruitkijkspiegel’. Het geeft namelijk inzicht in situaties achteraf. Bij opvallende cijfers 
stellen wij onszelf de vraag of wij die aantallen kunnen verklaren of dat aanvullend 
onderzoek daarvoor nodig is. In 2012 is er voor het Maasstad Ziekenhuis geen aanleiding 
geweest om op basis van onze HSMR-cijfers aanvullend onderzoek te doen. 
Over de jaren 2009-2011 is de HSMR van het Maasstad Ziekenhuis gemiddeld 99. De 
HSMR van 2012 wordt pas in oktober 2013 definitief bekend. Het voorlopige HSMR cijfer 
2012 staat op 95. Door de correctieslag die Dutch Hospital Data (DHD) gaat uitvoeren zal 
deze naar alle waarschijnlijkheid worden bijgesteld in de richting van de 100. 
Er zijn vele oorzaken die deze cijfers kunnen beïnvloeden, vandaar dat we voorzichtig 
moeten zijn met conclusies te trekken op basis van deze cijfers. Daarbij kunnen we de cijfers 
tussen ziekenhuizen niet vergelijken aangezien men landelijk nog geen uniforme wijze van 
registreren toepast en het specialismepakket tussen ziekenhuizen verschilt.  
 
Marktonderzoek 
Gedegen informatie ligt ten grondslag aan het nemen van juiste beslissingen. Om dit proces 
te borgen is marktonderzoek vanaf 2011 centraal belegd in de organisatie. Het belangrijkste 
doel van marktonderzoek binnen het Maasstad Ziekenhuis is een bijdrage te leveren aan het 
verbeteren van de patiëntenzorg. Hiervoor moet het zorgproces vanuit verschillende 
invalshoeken worden belicht. Daarom richt het marktonderzoek zich op verschillende 
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stakeholders. Niet alleen patiënten worden ondervraagd, ook verwijzers en medewerkers 
wordt om hun mening gevraagd.  
 
Hieronder is het marktonderzoek schematisch uitgewerkt.  
 

 

Figuur 3 Database analyses 
 
Patiënttevredenheidsonderzoek  
Het Maasstad Ziekenhuis heeft klantgerichtheid hoog in het vaandel staan. Daarom voeren 
we sinds 2007 een patiënttevredenheidsonderzoek uit. Hiermee kunnen we de 
dienstverlening aan onze patiënten verbeteren. Vanaf januari 2011 doen wij dit in 
samenwerking met onderzoeksbureau MediQuest. Elke maand worden alle patiënten die in 
de voorafgaande maand een bezoek hebben gebracht aan het ziekenhuis per brief of e-mail 
uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek, mits zij in het voorafgaande half jaar niet 
al zijn uitgenodigd. Onderwerpen die in de vragenlijst aan bod komen zijn de tevredenheid 
(zowel algemeen als op een aantal deelaspecten), de aanbevelingsintentie van de bezochte 
afdeling(en) en verbeterpunten voor de afdeling.  Enkele resultaten van het onderzoek staan 
in tabel 8 weergegeven. 
 

 1e kwartaal 2012 2e kwartaal 
2012 

3e kwartaal 
2012 

4e kwartaal 
2012 

Aandeel tevreden 
patiënten* 

89% 90% 91% 92% 

Aanbevelingsintentie 
(NPS)** 

13% 17% 25% 26% 

Vriendelijke 
medewerkers* 

96% 97% 96% 97% 

Toegangstijd 
ziekenhuis* 

86% 89% 87% 90% 

Wachttijd afdeling* 76% 79% 79% 81% 
Duidelijke 
informatie* 

89% 90% 91% 91% 

* Aandeel patiënten dat aangeeft (zeer) tevreden te zijn 
** Aandeel patiënten dat het Maasstad Ziekenhuis met een 9-10 aanbeveelt, verminderd met het aandeel 
patiënten dat het ziekenhuis met een 0-6 aanbeveelt. 
Tabel 8 Resultaten Patiënttevredenheidsmonitor per kwartaal in 2012 
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Algemene conclusies:  

 In 2012 is ongeveer 9 op de 10 patiënten (zeer) tevreden met de zorg die zij in het 
Maasstad Ziekenhuis gehad hebben;  

 Longgeneeskunde (+34), Dagbehandeling, Pijngeneeskunde en Plastische Chirurgie 
(allen +29) scoren in 2012 zeer goed op de aanbevelingsintentie;  

 De hoogste waardering geven de patiënten aan de vriendelijkheid van de 
medewerkers, de grootste verbetering is te behalen op de tevredenheid met 
wachttijden op de afdeling.  

 
Om de resultaten in een breder perspectief te zetten, is besloten vanaf 2013 over te stappen 
op de CQ-index. De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Dit is een 
gestandaardiseerde methodiek om klantervaringen in de zorg te meten, te analyseren en te 
rapporteren. Doordat er meerdere ziekenhuizen in de CQI meelopen is het mogelijk de 
resultaten van het Maasstad Ziekenhuis te vergelijken met een landelijke benchmark. 
 
Intern onderzoek  
In november 2012 heeft het jaarlijkse MedewerkersWaarderingsOnderzoek (MWO) 
plaatsgevonden. De uitkomsten geven inzicht in de waardering van de medewerkers over 
werken in het Maasstad Ziekenhuis en in hoeverre zij trots zijn op het ziekenhuis. De 
resultaten worden vergeleken met voorgaande jaren. Het onderzoek is uitgevoerd door een 
onafhankelijk onderzoeksbureau. De respons was 54 procent en deze loopt in vergelijking 
met eerdere metingen langzaam op. De algemene tevredenheid over het werken in het 
Maasstad Ziekenhuis is ten opzichte van juni 2011 gestegen. In totaal geeft ruim driekwart 
van de medewerkers aan zeer tevreden of tevreden te zijn over het werken in het Maasstad 
Ziekenhuis. Dit is een stijging van zes procent ten opzichte van de vorige meting. 
 

 
 
Tabel 9 MedewerkersWaarderingsOnderzoek 
 
De aanbevelingsintentie van het Maasstad Ziekenhuis als zorgverlener ligt hoger dan die van 
het ziekenhuis als werkgever. Medewerkers van het ziekenhuis zijn het meest tevreden over 

Hoe tevreden ben je over het werken bij het Maasstad 
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het contact met collega’s en patiënten, de afwisseling en de vrijheid binnen hun werk. 
Opmerkingen worden er gemaakt over de hoge werkdruk. In het najaar van 2013 zal het 
volgende MWO plaatsvinden. 
 
Algemene conclusies van het MedewerkingsWaarderingOnderzoek: 

 In totaal is 79 procent van de medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis tevreden 
over het werken bij het ziekenhuis. 

 NPS als werkgever is licht gestegen. Het nieuwe pand met moderne faciliteiten en de 
STZ-status van het ziekenhuis hebben hieraan bijgedragen. 

 NPS als ziekenhuis is flink gestegen. Dat komt onder meer door het vertrouwen dat 
patiënten en verwijzers hebben in de kwaliteit van het Maasstad Ziekenhuis. 

 
Een tweede intern onderzoek is de SamenwerkingsWaarderingsMonitor (SWM). Dit jaarlijkse 
onderzoek kijkt naar de mate waarin de medewerkers tevreden zijn over de dienstverlening 
van de zorgondersteunende en beheerafdelingen van het ziekenhuis. In totaal zijn in 2012 
acht beheer-  en negen zorgondersteunende afdelingen onderzocht.  
De stijgende lijn van de totale algemene tevredenheid over de samenwerking met andere 
afdelingen was in 2011 onderbroken. In 2012 is er weer een stijgende lijn te zien. De 
tevredenheid over de samenwerking met de zorgondersteunende afdelingen ligt op 75  
procent, die over de beheerafdelingen op 65 procent.  
 

 
 
Tabel 10 SamenwerkingsWaarderingsMonitor 
 
Algemene conclusies samenwerkingswaarderingsmonitor: 

 In totaal is 68 procent van de medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis tevreden 
over de samenwerking met andere afdelingen. De tevredenheid ligt hoger voor 
samenwerking met de medisch ondersteunende afdelingen (75 procent) dan met de 
niet-medisch ondersteunende afdelingen (65 procent).  

 Afdelingen worden veelal het best gewaardeerd op deelaspecten die vallen onder 
kwaliteit en toegankelijkheid. Vooral ‘toegankelijkheid’, ‘kennis van zaken’ en 
‘nakomen van afspraken’ krijgen een hoge score.  
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 In totaal is 70 procent het ermee eens dat de zorgondersteunende afdelingen ertoe 
bijdragen dat het werk voor patiënten beter uitgevoerd kan worden. 

Onderzoek eerste lijn 
De derde en laatste pijler van het marktonderzoek omvat onderzoeken naar de eerste lijn. 
Huisartsen vormen hier de voornaamste groep, aangezien hier de meeste verwijzingen 
vandaan komen. Het onderzoeken van de mening van de eerste lijn komt voornamelijk aan 
bod bij kwaliteitsvisitaties van de verschillende maatschappen binnen het ziekenhuis. 
Daarnaast is er een veelheid aan data beschikbaar rondom verwijzingen vanuit de eerste lijn, 
die met regelmaat geanalyseerd worden. Hieruit blijkt dat het aantal verwijzingen vanuit de 
eerste lijn in 2012 is afgenomen. Dit betreft een afname van het aantal verwijzingen als 
geheel in de regio en daarmee een afname van het aantal verwijzingen naar het Maasstad 
Ziekenhuis. De daling is een trend die in de hele regio speelt en is voornamelijk toe te 
schrijven aan de economische crisis en de verhoogde eigen risico’s . Door een wijziging in 
de registratie in 2011 zijn de cijfers van voorgaande jaren niet te vergelijken met de cijfers uit 
2012. Op dit moment is er een traject gaande om te bepalen welke informatie op welke wijze 
ontsloten dient te worden. 
 

1.6.2 Overkoepelend strategisch thema (2): STZ-ziekenhuis  
De keuze van het Maasstad Ziekenhuis om zich als STZ-ziekenhuis (Samenwerkende 
Topklinische opleidings Ziekenhuizen) te positioneren maakt aan onze stakeholders, zoals 
huisartsen, andere aanbieders van zorg, verzekeraars en patiënten, duidelijk welke rol wij 
willen spelen. Dit betekent dat wij kiezen voor een aantal topklinische functies met de 
bijbehorende hoogcomplexe zorg en wetenschappelijke onderzoeken en opleidingen. Het 
Maasstad Ziekenhuis ambieert een volwaardig lidmaatschap van de vereniging STZ-
ziekenhuizen. De STZ richt zich op 4 pijlers: (1) topklinische en topreferente patiëntenzorg, 
(2) onderwijs en opleiding, (3) toegepast wetenschappelijk onderzoek en 
innovatie/kennisvalorisatie en (4) organisatie van de zorg (zie ook paragraaf 1.3.2).  
 
 
1.6.3 Overkoepelend strategisch thema (3): Samenwerking 
Eind 2011 is op de stafdagen een aanzet gegeven voor meer inhoudelijke samenwerking 
zowel intern als in de regio. Dit is in 2012 verder uitgezocht. Het Maasstad Ziekenhuis wil als 
STZ ziekenhuis een intensieve relatie met het academisch centrum voor de regio (Erasmus 
MC). Dit is in 2012 gerealiseerd door het lidmaatschap van de Beter Keten (samenwerking 
Erasmus MC – Havenziekenhuis – Sint Franciscus Gasthuis – Maasstad Ziekenhuis). De 
samenwerking met het Ruwaard van Putten ziekenhuis is verder geïntensiveerd, resulterend 
in een intentieverklaring d.d 1 juli 2012. Voor de specialismen anesthesie en cardiologie is dit 
nog versterkt, mede door de problematiek binnen het Ruwaard van Putten ziekenhuis. De 
goede samenwerking met het Van Weel Bethesda Ziekenhuis is geconsolideerd. Met het 
Ikazia Ziekenhuis is een nieuwe start gemaakt gegeven de geringe samenwerking in het 
verleden. Aan het einde van het verslagjaar is wederzijds uitgesproken tot een 
ziekenhuisbrede verdieping te komen.  Ook de afstemming en de uitwisseling in de grotere 
regio krijgt aandacht. De besturen van Albert Schweitzer Ziekenhuis, Beatrix Ziekenhuis, 
Ikazia Ziekenhuis en Maasstad Ziekenhuis (zowel Raad van Bestuur als Stafbestuur) 
bespreken periodiek zorginhoudelijke ontwikkelingen in de regio. De beoogde samenwerking 
tussen de laboratoria van vijf verschillende ziekenhuizen bleek niet realiseerbaar vanwege 
verschil van inzicht over het eindresultaat. De diagnostische samenwerking zal anders vorm 
gaan krijgen. Ook omdat er scherp geconcurreerd wordt vanuit het STAR LAB en de 
Stichting Huisartsen Laboratorium (SHL) in de regio. Binnen de SRZ werkt het Maasstad 
Ziekenhuis actief mee aan overkoepelende projecten met betrekking tot patiëntveiligheid, 
arbeidsmarkt en ICT. 
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1.6.4 Expertise Maasstad Ziekenhuis 
In het Maasstad Ziekenhuis is volop aandacht voor bewaking en bevordering van de kwaliteit 
van zorg. Dat het streven naar kwalitatief goede zorg zijn vruchten heeft afgeworpen, blijkt uit 
de verschillende kwaliteitskeurmerken die aan het Maasstad Ziekenhuis zijn toegekend. Een 
kwaliteitskeurmerk is een officiële erkenning dat een ziekenhuis aan vastgestelde 
kwaliteitseisen voldoet. Maasstad Ziekenhuis beschikt over de volgende 
kwaliteitskeurmerken en certificaten: 
  
Het Dialysecentrum is sinds 2003 HKZ-gecertificeerd (Harmonisatie Kwaliteitszorg 
Zorgsector). In 2011 heeft hercertificering plaatsgevonden. De betekenis van dit certificaat 
komt in de praktijk tot uiting door het volgen van de PDCA-cyclus in alle 
dialysegerelateerde en afdelingsoverstijgende processen. Hieronder vallen 
alle activiteiten rond de zorgverlening voor de toepassingsgebieden 
predialyse, hemodialyse (acute, chronische en nachtdialyse), peritoneale 
dialyse, voorbereiding op niertransplantatie en op locatie Cape Helius 
chronische (vakantie)hemodialyse en voorbereiding op niertransplantatie. 
  
De smiley is het kwaliteitskeurmerk van de vereniging Kind en Ziekenhuis. 
Dit keurmerk wordt toegekend aan ziekenhuizen die zich positief 
onderscheiden door hun voorzieningen voor kind en ouders. Maasstad 
Ziekenhuis heeft smileys toegewezen gekregen voor de verpleegafdeling 
en de dagbehandeling van het ziekenhuis. 
 
De kraamafdeling van het Maasstad Ziekenhuis voert een 
borstvoedingsvriendelijk beleid. Het Maasstad Ziekenhuis is sinds 01-02-
2012 in het bezit van het borstvoedingcertificaat van de Stichting Zorg voor 
Borstvoeding. Met het behalen van het borstvoedingcertificaat is de eerste 
stap gezet om de derde en tevens laatste smiley (kraamafdeling) van Kind 
en Ziekenhuis te behalen. 
  
Freya, de Vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, heeft de 
Vruchtbaarheidskliniek van het Maasstad Ziekenhuis een pluim toegekend. 
Met het uitdelen van de pluimen maakt Freya inzichtelijk welke klinieken 
voldoen aan de kwaliteitscriteria van de vereniging. Aan de hand van dit 
certificaat kunnen patiënten een weloverwogen keuze maken voor een 
kliniek. 
  
Het Maasstad Ziekenhuis heeft het Roze Lintje ontvangen van Borstkanker 
Vereniging Nederland. Hét keurmerk voor goede borstkankerzorg. 
 
Het vaatkeurmerk is toegekend aan die ziekenhuizen die voldoen aan een 
aantal basiscriteria die zijn geformuleerd door de Hart & Vaatgroep. Het 
vaatkeurmerk is gericht op aandoeningen aan de perifere slagaderen. 
  
  
Alle laboratoria van het Maasstad Ziekenhuis werken volgens de richtlijnen van 
de certificeringsorganisatie CCKL en worden op deze wijze gecertificeerd. Het 
Klinisch Chemisch Laboratorium is reeds gecertificeerd. Het Lab Medische 
Microbiologie en de Pathologie zijn op weg naar certificering. 
 
De Nederlandse Stomavereniging heeft samen met stomadragers, 
stomaverpleegkundigen, chirurgen en urologen de normen goede stomazorg 
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ontwikkeld. Het Maasstad Ziekenhuis heeft een groen vinkje gekregen in de Stoma 
Zorgwijzer, omdat het volgens de Nederlandse Stomavereniging voldoet aan de normen voor 
goede stomazorg.  
 
Het Waarderingssysteem Gastvrijheidszorg met Sterren heeft het 
Maasstad Ziekenhuis  beoordeeld als instelling met een patiëntvriendelijk 
beleid, waarbij alles erop gericht is om het verblijf in het ziekenhuis zo 
aangenaam mogelijk te maken. Na de eerste visitatie in 2012 ontving het 
Maasstad Ziekenhuis direct drie van de vijf sterren. 
  
Het NTA 8009 certificaat is een Nederlandse veiligheidsnorm waaraan 
veiligheidsmanagementsystemen (VMS) van ziekenhuizen moeten voldoen. 
Hiermee kunnen ziekenhuizen gestructureerd werken aan patiëntveiligheid door 
risico’s te signaleren en actie te ondernemen 
 
  
Met het Kwaliteitszegel Dermatologie krijgen patiënten en verwijzers een 
overzicht van dermatologische centra die voldoen aan kwaliteit. 
  
De scholing met V&V keurmerk voldoet aan minimumeisen op het gebied van 
kwaliteit, inhoud, deskundigheid en registratie. Dit keurmerk Kwaliteitsregister 
V&V is van toepassing op alle scholing die wordt verzorgd voor verpleegkundigen 
en verzorgenden. 
  
CZ heeft voor vijf aandoeningen de prestaties van ziekenhuizen getoetst. Dat 
zijn bariatrische chirurgie, borstkanker, dikke darmkanker, blaasverwijdering en 
Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV). Het Maasstad Ziekenhuis heeft voor al 
deze vijf aandoeningen een kwaliteitskeurmerk ontvangen van CZ.  
  
Achmea heeft een aantal ziekenhuizen op basis van medische kwaliteit, wachttijden, 
doorlooptijden en aandacht voor de patiënt het predicaat Plusbehandeling toegekend. Het 
Maasstad Ziekenhuis heeft deze erkenning ontvangen voor:  

 Heupvervanging 
 Knievervanging 
 Darmkanker  

 
Ook zorgverzekeraar Menzis heeft kwaliteitskeurmerken uitgereikt voor diverse 
aandoeningen. Het Maasstad Ziekenhuis heeft in 2013 het topzorgpredicaat voor 
darmkanker en voor prostaatkanker ontvangen. 
 
De kwaliteitskeurmerken en certificaten bevestigen dat het Maasstad Ziekenhuis 
deskundigheid en ervaring heeft opgebouwd in chronische en electieve zorg. Het is voor het 
ziekenhuis van belang deze expertise te behouden en versterken in zogenaamde ‘centers of 
excellence’, zoals voor de hierboven genoemde aandoeningen bariatrie, borst- en 
darmkanker en PAV. Behalve goede basale zorg leveren we ook topklinische, 
gespecialiseerde zorg met nadrukkelijke focus op het verstevigen van de band met onze 
patiënten, huisartsen en andere verwijzers. Zie hiervoor ook paragraaf 1.3.2. 
 
Via diverse kanalen stellen we (potentiële) patiënten op de hoogte van de hoogwaardige 
zorg die het Maasstad Ziekenhuis levert. Nascholingen, trainingen en symposia spelen hierin 
een belangrijke rol. Jaarlijks organiseert het Maasstad Ziekenhuis tien Lombardijen Fora, 
waarbij huisartsen en specialisten kennis delen op specifieke onderwerpen als ‘het 
mammacarcinoom’ en ‘abnormaal bloedverlies’. Daarnaast worden huisartsenuurtjes en het 
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Beter Evenement georganiseerd. Voor patiënten organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten 
over uiteenlopende onderwerpen, zoals darmkanker, knie- en heupprotheses en Goed 
Bevallen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt de patiënt informatie over de aandoening, 
behandelmogelijkheden en faciliteiten in het Maasstad Ziekenhuis. Daarnaast maken 
patiënten, familie en partners kennis met de artsen en verpleegkundigen.  
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Hoofdstuk 2. Financiële informatie 
 
In dit hoofdstuk gaan we in op de financiële ontwikkeling gedurende het jaar 2012 en 
solvabiliteit, liquiditeit, kasstromen en financieringsbehoeften.  
 
2.1 Ontwikkeling gedurende het boekjaar 
Na het financieel zware jaar 2011 heeft in 2012 een substantiële verbetering van het 
resultaat plaatsgevonden, ondanks de grote onzekerheden door de invoering van de 
prestatiebekostiging en DOT. 2012 was tevens het eerste volledige jaar in de nieuwbouw. 
Daaraan moest de bedrijfsvoering zich aanpassen. 
De begroting voor 2012 is vastgesteld met een positief resultaat van € 2,7 miljoen. Het 
(enkelvoudig) eindresultaat is € 1,0 miljoen positief. Het achterblijven van het resultaat op het 
begrote resultaat is voornamelijk te wijten aan een aantal doorlopende effecten vanuit 2011 
(zoals hoge kosten personeel niet in loondienst),, die vooral in het eerste halfjaar nog 
zichtbaar waren. Daarnaast zijn er bij de opbrengstbepaling de nodige (vereiste) 
nuanceringen opgenomen die het resultaat drukken. We hebben het positieve resultaat 
vooral bereikt door sterke sturing op kostenbeheersing. Het tweede halfjaar heeft een 
substantieel hogere bijdrage aan het resultaat geleverd. 
 
Ontwikkelingen in balans en resultatenrekening  
In de jaarrekening worden de individuele posten nader toegelicht. Op een aantal 
ontwikkelingen wordt hieronder ingegaan: 
 
Balans  
Op de materiële vaste activa hebben we op reguliere wijze afgeschreven en de waarde is 
dienovereenkomstig afgenomen.  De toename van de financiële activa is te verklaren 
doordat in 2012 de deelnemingen in de DC Groep zijn afgestoten en de bestaande rekening 
courant-positie is omgezet in een lening aan deze partij.  
 
De waarde van de voorraden is gestegen door toevoegingen aan de decentrale voorraden in 
het ziekenhuis. Deze worden, indien materieel, per kwartaal geteld. 
 
Het transitiebedrag is vastgesteld conform de Handreiking omzetverantwoording 2012 die 
door partijen in de markt is opgesteld en door de Nza is opgenomen bij de regeling Transitie 
bekostiging specialistische zorg. Het Maasstad Ziekenhuis voorziet een vordering te hebben 
van € 2 miljoen. Definitieve vaststelling van dit bedrag volgt in 2014. 
 
Het onderhanden werk (OHW) is bepaald op basis van de kostprijzen van verrichtingen die 
nog niet zijn toegewezen aan afgesloten DOT-zorgproducten. Dit is conform de systematiek 
van voorgaande jaren. Een eventuele afwaardering van het OHW vindt plaats via de 
nuancering van de omzet conform de Handreiking omzetvaststelling die door de NZa is 
toegevoegd aan de Regeling Financiering Medisch Specialistische Zorg. 
 
De post Nog Te Factureren Bedragen (NTFB) is ten gevolge van de latere definitieve 
afsluiting van 2012 laag. 
 
Door het positieve resultaat in 2012 neemt het eigen vermogen toe. In 2012 heeft de eerste 
aflossing van de langlopende lening plaatsgevonden waardoor de schuldpositie afneemt.  
De afname van de kortlopende schulden is te verklaren door de positieve kasstroom uit 
operationele activiteiten. Ook hebben we in de laatste maanden van 2012 een inhaalslag 
gemaakt met de facturering over dat jaar. 
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Resultatenrekening  
De opbrengstbepaling in 2012 is gedaan conform de handreiking die door partijen is 
opgesteld.  
 
Een belangrijk deel van de omzet is afhankelijk van de afspraken die worden gemaakt met 
de ziektekostenverzekeraars. 
Het Maasstad Ziekenhuis heeft uiteindelijk met de verzekeraars bevredigende afspraken 
kunnen maken die tegemoet komen aan de in de begroting gewenste omvang. Voor twee 
verzekeraars is een lumpsum afgesproken, voor drie overige partijen een zorgplafond. 
 
De patiëntenzorg heeft in 2012, uitgaande van de oude parameters (EPB, opnamen, 
dagverpleging) onder druk gestaan. Het is echter de vraag of deze parameters, die nog 
stammen uit het DBC-tijdperk, een goede indicatie zijn voor de DOT-declaratiewaarde. 
Daarnaast constateert het Maasstad Ziekenhuis dat de zorgzwaarte de afgelopen jaren 
duidelijk is toegenomen omdat de complexere patiënt uit de regio verwezen wordt naar het 
Maasstad Ziekenhuis. Ten opzichte van 2011 is er een stijging van de opbrengsten van 4 
procent. 
 
Na toepassing van de Handreiking omzetvaststelling is gebleken dat zowel de lumpsum als 
de zorgplafonds vol wordt gedeclareerd. De omzet zal worden vastgesteld op de 
overeengekomen niveaus. 
 
Het Maasstad Ziekenhuis was in 2012 het eerste ziekenhuis dat factureerde aan Achmea, de 
grootste zorgverzekeraar van het Maasstad Ziekenhuis.  
 
Het investeringsniveau in 2012 is in verhouding lager dan in de voorgaande jaren. De 
belangrijkste oorzaak daarvoor ligt in de verhuizing en de vernieuwing van apparatuur die 
dientengevolge heeft plaatsgevonden. De hiermee samenhangende afschrijvingen blijven op 
vrijwel hetzelfde niveau als dat van 2011. 
 
De personeelskosten zijn in 2012 fors lager dan in 2011. De voornaamste oorzaak is dat we 
minder Personeel niet in Loondienst hebben ingehuurd. Daarnaast voeren we een restrictief 
aannamebeleid. De overige bedrijfskosten zijn licht gestegen maar minder dan de stijging 
van de inflatie.  
 
Het resultaat 2012 is sterk verbeterd ten opzichte van 2011 en komt uit op € 1,0 miljoen. Dit 
betekent een ombuiging van bijna € 15 miljoen. 
 
Toekomstige ontwikkelingen  
Het jaar 2013 zal staan in het teken van kostenbeheersing enerzijds en samenwerking 
anderzijds. De strategie is duidelijk en de gemaakte keuzes zullen dit jaar zorgen voor een 
duidelijke richting waarin het ziekenhuis zich zal bewegen. De toewijzing van middelen zal 
deze lijn volgen en deze middelen kunnen komend jaar ook steeds specifieker toegewezen 
worden.  
 
Door het aangaan van samenwerkingsverbanden kunnen partners profiteren van de kennis 
en kunde van de specialisten en medewerkers en de zeer moderne faciliteiten van het 
Maasstad Ziekenhuis. Het ziekenhuis zal haar bezettingsgraden verbeteren waardoor een 
betere kosten-batenverhouding zal ontstaan. 
 
Ook in 2013 zal een beperkt investeringsniveau mogelijk zijn. Gezien de grote investeringen 
in de afgelopen jaren is dat aanvaardbaar.  
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2.2 Behaalde omzet en resultaten 
In 2012 zijn instellingen voor medisch specialistische zorg overgegaan van bekostiging via 
budgetten op volledige prestatiebekostiging. Gelijktijdig is de nieuwe productstructuur DBC’s 
Op weg naar Transparantie (DOT) in 2012 ingevoerd. Daarbij zijn circa 30.000 diagnose 
behandeling combinaties (DBC’s) vervangen door circa 4.400 DBC-zorgproducten. De 
gelijktijdige overgang naar prestatiebekostiging in 2012 (met meer vrije prijzen en hogere 
risicodragendheid) heeft veel inzet vereist. Sectorbreed is geconcludeerd dat in 2012 sprake 
was van een zeer complex systeem van ziekenhuisbekostiging, dat in de verschillende 
onderdelen onvoldoende op elkaar is afgestemd. Door de gelijktijdig doorgevoerde 
veranderingen in bekostiging, de DOT-productstructuur en nieuwe wijze van contractering 
met zorgverzekeraars, gecombineerd met de invoering van prestatiebekostiging, ontstaan 
over 2012 sectorbreed mogelijk materiële onzekerheden in de jaarrekeningen en 
bekostigingsverantwoordingen van ziekenhuizen en UMC’s. In februari 2013 is de 
Handreiking Omzetverantwoording beschikbaar gekomen en door de NZa in een circulaire 
vastgelegd. Deze is mede de basis geweest voor de omzetverantwoording 2012 van 
Stichting Maasstad Ziekenhuis zoals opgenomen in deze jaarrekening. Een belangrijk deel 
van de omzet is afhankelijk van de afspraken die worden gemaakt met de 
ziektekostenverzekeraars. 
Na toepassing van de Handreiking Omzetvaststelling is gebleken dat zowel de lumpsum als 
de zorgplafonds vol wordt gedeclareerd. De omzet zal worden vastgesteld op de 
overeengekomen niveaus.  
 
Een uitgebreide toelichting vindt plaats in de jaarrekening. 
 
  
2.3 Solvabiliteit en liquiditeit 
De ratio’s over 2012 zien er, berekend naar het volledige enkelvoudige resultaat over het 
boekjaar, als volgt uit:  
 
Resultaatratio 2012 2011 
Resultaatratio (netto resultaat/totale omzet) 0,4% -4,9% 
Liquiditeit     
Liquiditeit (vlottende activa / kort vreemd vermogen exclusief 
financieringsoverschot) 78,1% 73,6% 
Solvabiliteit     
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / balanstotaal) 8,4% 8,4% 
Solvabiliteit (totaal eigen vermogen / totaal opbrengsten) 11,7% 11,8% 
 
De positieve ontwikkeling van het resultaat ten opzichte van 2011 en het bijbehorende effect 
op de kasstromen heeft een duidelijk effect op de ontwikkeling van de ratio’s. De solvabiliteit 
berekend ten opzichte van het totaal aan opbrengsten neemt iets af doordat de opbrengsten 
in verhouding meer zijn toegenomen dan het eigen vermogen. Per ultimo 2012 werd aan alle 
met de banken afgesproken ratio’s voldaan. 
 

2.4 Kasstromen en financieringsbehoefte 
Het Maasstad Ziekenhuis volgt de krediet- en liquiditeitsrisico’s door het opstellen van 
periodieke liquiditeitsprognoses. Daaruit bleek per ultimo 2011 dat de nieuwe wijze van 
financiering via prestatiebekostiging per medio 2012 een liquiditeitsrisico vormde. Met de 
zorgverzekeraars hebben wij daarom afspraken gemaakt over zowel een structurele 
financiering van het onderhanden werk alsmede een tijdelijke voorfinanciering van de te 
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factureren positie in afwachting van de nieuwe prijslijsten. Parallel hieraan hebben wij met de 
banken de mogelijkheden verkend voor een tijdelijk beschikbaarheidskrediet. Het laatste is 
uiteindelijk niet nodig gebleken en het Maasstad Ziekenhuis was het eerste ziekenhuis dat 
kon factureren aan Achmea. Deze ontwikkelingen hebben er in 2012 toe geleid dat de stand 
op de rekening courant zich van een beginstand ter waarde van -/- € 58 miljoen, per begin 
juni zich richting jaareinde heeft hersteld tot een stand ter waarde van -/- € 14 miljoen.  
Voor het jaar 2013 zijn de contractonderhandelingen afgerond. De verwachting is dat er op 
korte termijn kan worden gefactureerd aan alle zorgverzekeraars. Aan Achmea, de grootste 
zorgverzekeraar voor het Maasstad Ziekenhuis wordt al sinds begin april gefactureerd.  
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Hoofdstuk 3. Voornaamste risico’s en onzekerheden 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de voornaamste risico’s en onzekerheden voor het Maasstad 
Ziekenhuis voor een aantal gebieden, waaronder risicomanagement, patiëntprocessen, 
informatiebeveiliging en risico’s en onzekerheden ten aanzien van financiële 
aangelegenheden.  
 
3.1 Risicomanagement 
Het Maasstad Ziekenhuis wil kwalitatief goede en veilige gezondheidszorg bieden en 
voortdurend verbeteren. Bovendien wil het ziekenhuis gastvrij zijn en op een verantwoorde, 
effectieve en efficiënte manier werken.  
 
Het zichtbaar maken van risico’s schept 
duidelijkheid over deze risico’s en over de 
mogelijke gevolgen. De patiënten en hun 
familieleden staan daarbij centraal. 
De risicobeheersing in het Maasstad Ziekenhuis 
beschermt naast de patiënten ook de bezoekers, 
de medewerkers en de aan het ziekenhuis 
verbonden zorgverleners en vrijwilligers evenals de 
vele andere betrokkenen bij het ziekenhuis. 
In de afgelopen tijd is een succesvol begin 
gemaakt met het risicomanagement en daarmee 
met het terugdringen van de risico’s rond 
bijvoorbeeld incidentbehandeling, delier, de 
afhandeling van alarmerende 
laboratoriumuitslagen en de opslag van de 
patiëntendossiers. Het risicomanagement zal het 
komende jaar breder worden doorgevoerd. 
 

3.2 Risico’s ten aanzien van informatiebeveiliging 
Patiënten geven het ziekenhuis veel in handen; hun gezondheid, leven en welzijn, maar ook 
hun gegevens. Zij mogen er daarom op vertrouwen dat het ziekenhuis zorgvuldig met die 
informatie omgaat, dat benodigde informatie tijdig beschikbaar is en dat die informatie juist 
is. Patiënten verwachten dat hun gegevens niet op de verkeerde plaats terecht komen.  
Technologie voor informatiebeheer betekende in het afgelopen jaar voor een zorginstelling 
een aanzienlijke investering in mensen en middelen. Het integreren van de technologische 
mogelijkheden in de afdelingen, werkwijzen en diensten van het ziekenhuis was gericht op 
de verdere verbetering van de veiligheid en kwaliteit. 
Om aan de gegroeide verwachtingen tegemoet te komen, werd het dit jaar vernieuwde 
proces voor risicomanagement toegepast in de informatiebeveiliging. Daarmee konden we 
de continuïteit van de ICT-voorzieningen en de toegangsbeveiliging verbeteren. De risico’s 
op cybercrime hebben voortdurend onze aandacht.  
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Hoofdstuk 4. Financiële instrumenten 
 
Dit hoofdstuk gaat in op financiële instrumenten en wijze waarop DBC-registratie en  
facturatie heeft plaatsgevonden.  
 
Het Maasstad Ziekenhuis maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende 
financiële instrumenten die de instelling blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Dit zijn 
financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. Hierop is tevens het in 2012 
vernieuwde Treasuryreglement van toepassing.  
De instelling handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen 
om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken. Als een 
tegenpartij zijn verplichtingen niet nakomt, blijven daaruit voortvloeiende verliezen beperkt tot 
de marktwaarde van de desbetreffende instrumenten. De contractwaarde of fictieve 
hoofdsommen van de financiële instrumenten zijn slechts een indicatie van de mate waarin 
van dergelijke financiële instrumenten gebruik wordt gemaakt en niet van het bedrag van de 
krediet- of marktrisico’s. Zie ook de grondslagen. 
 
Kredietrisico 
De vorderingen uit hoofde van handelsdebiteuren zijn voor circa 80 procent geconcentreerd 
bij drie grote verzekeraars. Het maximale bedrag aan kredietrisico bedraagt € 3.170.000.  
 
Renterisico en kasstroomrisico 
Sommige leningen zijn afgesloten tegen een vaste rente, andere leningen zijn afgesloten 
tegen variabele rente. Het renterisico van de vastrentende leningen is beperkt tot eventuele 
veranderingen in de marktwaarde van opgenomen en uitgegeven leningen. Het renterisico 
van variabele rentende leningen is afhankelijk van de renteontwikkeling in de markt. Het 
risico van rentestijging kan worden afgedekt met renteswaps. De organisatie heeft met 
betrekking tot de variabel rentende schulden voor de nieuwbouw renteswaps gecontracteerd, 
zodat zij per saldo een vaste rente betaalt. Derivaten worden niet gecontracteerd voor het 
innemen van een speculatieve positie. Het Maasstad Ziekenhuis past kostprijs hedge 
accounting toe. Dat betekent dat we een afwijkende wijze hanteren voor het verwerken van 
financiële instrumenten met als doel resultaten op het hedge-instrument en de afgedekte 
positie gelijktijdig in de resultatenrekening te verwerken. 
 
Reële waarde 
De reële waarde van de meeste in de balans verantwoorde financiële instrumenten, 
waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden, benadert de 
boekwaarde ervan. 
De reële waarde van de overige in de balans verantwoorde financiële instrumenten wijkt niet 
materieel af van de boekwaarde. In het geval van kostprijs hedge accounting vindt eerste 
waardering plaats tegen reële waarde. In de afgesloten hedge contracten met de banken zijn 
geen margin calls opgenomen, dus er bestaat geen bijstortverplichting. 
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Hoofdstuk 5. Bestuur en toezicht 
 
In dit hoofdstuk schetsen we een beeld van het bestuur in het Maasstad Ziekenhuis. Daarbij 
gaan we allereerst in op de toepassing van de Zorgbrede Governancecode 2010. 
Vervolgens geven we een transparante beschrijving van de samenstelling, taken en 
werkwijze, het functioneren en de bezoldiging van de Raad van Bestuur (RvB) alsmede van 
de Raad van Toezicht (RvT).  
 

5.1 Zorgbrede Governancecode  
Governance staat voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording. Voor de 
zorg wordt de zogenaamde zorgbrede Governancecode gehanteerd. Deze code werkt 
volgens het ‘pas toe of leg uit’-principe. Voor de inrichting van de governance binnen het 
Maasstad Ziekenhuis is deze Governancecode leidend. Met inachtneming van de bepalingen 
in het reglement Raad van Bestuur, reglement Raad van Toezicht en van de 
Governancecode wordt de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht 
gewaarborgd. Formele borging van de governance is vastgelegd in deze reglementen en 
wordt verantwoord in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.  
 
Conform de aanwijzingen in de richtlijnen uit de Governancecode en zoals vastgelegd in het 
bestuursreglement kan de Raad van Toezicht voor de uitoefening van zijn taken gebruik 
maken van subcommissies. In 2012 is door het vervangen van de leden Raad van Toezicht 
niet gestart met het vormen van subcommissies. Begin 2013 zijn twee subcommissies 
ingericht: de Audit Commissie en de Commissie Kwaliteit & Veiligheid. De Audit Commissie 
adviseert de voltallige Raad van Toezicht over het functioneren van de auditfunctie, het 
integraal risicomanagement en compliance aan wet- en regelgeving. De Commissie Kwaliteit 
& Veiligheid adviseert de voltallige Raad van Toezicht over kwaliteit, veiligheid, 
risicomanagement op deze terreinen en de resultaten daarvan.  
 
Onderdeel van de governance binnen het Maasstad Ziekenhuis is een 
klokkenluidersregeling die in 2012 is opgesteld. Jaarlijks zal de klokkenluidersregeling 
worden geëvalueerd door de Raad van Toezicht. Daarbij worden aantal en aard van de 
meldingen gerapporteerd.  
 
 
5.1.1 Toepassing van de Zorgbrede Governancecode  
In tabel 11 staat weergegeven per onderwerp in hoeverre het Maasstad Ziekenhuis de 
Zorgbrede Governancode toepast.  
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Belangrijke wijzigingen in de nieuwe 
Governancecode 2010.  
 

 
Toepassing van de code ja/nee. Indien 
niet wordt toegepast leggen we uit 
waarom niet (situatie eind 2012).  
 

Het expliciteren van de verantwoordelijkheid 
voor kwaliteit en veiligheid  
 

Ja, wordt toegepast.  

Het beschrijven van de 
goedkeuringsbevoegdheden  
 

Ja, wordt toegepast.  
 

Het opnemen van een 
klokkenluidersregeling  
 

Ja, wordt toegepast. 

Het aanscherpen van het artikel over 
Belangenverstrengeling  
 

Ja, wordt toegepast.  

De herziening van codebepalingen over de 
dialoog met belanghebbenden 
  

Ja, wordt toegepast.  
 

De uitbreiding van de werking tot verbonden 
ondernemingen en rechtspersonen  
 

Ja, wordt toegepast.  

De beperking van het aantal commissariaten 
van een RvT-lid  

Ja, wordt toegepast. De nieuwe RvT voldoet 
hieraan. 
 

De regel dat tenminste een lid van de RvT 
beschikt over voor de zorgorganisatie 
relevante kennis en ervaring in de zorg  
 

Ja, wordt toegepast.  

Meer aandacht voor scholing van leden van 
de RvT  
 

Ja, wordt toegepast.  

Verantwoording door RvT in jaardocument  
 

Ja, wordt toegepast.  

De eindverantwoordelijkheid van de RvB 
inzake kwaliteit en veiligheid in relatie tot de 
positie van de vrijgevestigde specialisten en 
hun vertegenwoordigend orgaan, de 
Medische Staf 
 

Ja, wordt toegepast.   

Tabel 11 Wijzigingen Zorgbrede Governancecode  
 
 

5.1.2 Belangenverstrengeling  
In de Governancecode staan vier punten over belangenverstrengeling.  
 

1. Het belangrijkste uitgangpunt voor deze vier punten is dat de Raad van Bestuur  
integer is en zich toetsbaar opstelt ten aanzien van zijn eigen functioneren. Elke vorm 
en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig 
lid van de Raad van Bestuur en de zorgorganisatie wordt vermeden. Besluiten tot het 
aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen die 
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van materiële betekenis zijn voor de zorgorganisatie en/of voor de betreffende 
bestuurders, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.  

2. De Raad van Bestuur is geen lid van een Raad van Toezicht van zorgorganisatie of 
van een andere zorgorganisatie binnen het verzorgingsgebied van het Maasstad 
Ziekenhuis. 

3. De Raad van Bestuur heeft geen nieuwe betaalde of onbetaalde nevenfunctie. De 
Raad van Bestuur zal deze ook niet aanvaarden zonder overleg en instemming  van 
de Raad van Toezicht. Voor de eventuele toestemming voor een nevenfunctie, al dan 
niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, is het van 
belang dat deze een niet meer dan minimale werkbelasting mag opleveren en niet 
anderszins strijdig mag zijn met de belangen van de zorgorganisatie.  

4. De Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht op het eerste verzoek inzicht 
gegeven in de door hem uitgeoefende nevenfuncties. Voor de bestaande 
nevenfuncties van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Toezicht geconcludeerd 
dat er geen sprake is van belangenverstrengeling.  

 
Het Maasstad Ziekenhuis heeft conform deze principes gehandeld. 
 

5.2 Raad van Bestuur  
 
5.2.1 Verslag  
Het jaar 2012 stond in het teken van consolidatie en verder bouwen. Na de crisis in 2011 
was het verder stabiliseren van de organisatie van cruciaal belang. 
Hierbij kon verder gebouwd worden op de besluiten en activiteiten die door het interim-
bestuur eind 2011 zijn genomen. Het effect daarvan was dusdanig dat het verscherpt 
toezicht van de IGZ al was ingetrokken in 2011 en de rapportages van de IGZ en de 
commissie waarheidsvinding (onder voorzitterschap van prof. dr. W. Lemstra) geen nieuwe 
feiten meer aan het licht bracht. Inmiddels zijn alle aanbevelingen gerealiseerd. 
 
In het Maasstad Ziekenhuis wordt veel waarde gehecht aan het werken met een goed 
veiligheidsmanagementsysteem. Met steeds afwisselende campagnes en updates over 
allerlei zaken die van invloed zijn op de veiligheid in ons ziekenhuis vergroten we de 
aandacht voor patiëntveiligheid. En niet alleen voor onze patiënten maar ook voor onze 
medewerkers. Veiligheid is pas gewaarborgd als die vóór iedereen en dóór iedereen goed is 
geregeld. Extra aandacht voor kwaliteit en veiligheid heeft aan het einde van het verslagjaar 
ook geleid tot het behalen van de Veiligheid Management Systeem (VMS) audit. Een 
resultaat van een gezamenlijke inzet. Andere resultaten in 2012 waren: 

 Uitbraak VRE bacterie onder controle 
 Afronding nasleep Oxa 48 
 Opnieuw inrichten infectiepreventie 
 Aanpassen gebouw 
 Aanpassen van de organisatiestructuur door het vormen van de afdelingen 

Informatie, Technologie & Services (ITS), Human Resources, Strategie & 
Verantwoording (HSV) en Financiën, Control & Inkoop (FCI). De uitwerking en 
uitvoering van de nieuwe structuur vindt plaats in 2013. 

 Interne en externe samenwerking (zie hiervoor ook paragraaf 1.5) 
 
De nieuwe topstructuur heeft in de loop van 2012 geleid tot een tweehoofdige bezetting (per 
1 september 2012). De directiefuncties zijn daarmee opgeheven en de taakverdeling is 
opnieuw vormgegeven. De tweehoofdige Raad van Bestuur heeft een portefeuilleverdeling 
opgesteld, waarmee de Raad van Toezicht heeft ingestemd. Medio 2013 zal de Raad van 
Toezicht evalueren of de tweehoofdige Raad van Bestuur blijft, of dat een derde lid van de 
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Raad van Bestuur wenselijk is. Voor meer informatie over relatie van de Raad van Bestuur 
ten opzichte van de Raad van Toezicht, zie paragraaf 5.3.1 (verslag Raad van Toezicht). 
 
2013 zal onder andere in het teken staan van het vernieuwen van de strategie van het 
Maasstad Ziekenhuis, van het vaststellen, uitdragen en uitvoeren van de aangescherpte 
planning en controlcyclus, van het verder vorm geven van de organisatie en van verdere 
samenwerking intern en extern. 
 
Resultaten 
In de begroting 2012 is een buffer opgenomen om financiële tegenvallers op te kunnen 
vangen. Daarnaast is sprake van een taakstelling, waarvoor maatregelen zijn getroffen via 
onder andere herstelplannen. De onderwerpen die dit betreft zijn in ieder geval:    
  
 
Nr. 

 
Omschrijving 

 
Gerealiseerd? 
 

1 Weekendbemanning op een standaard 
verpleegafdeling 
Kritische beschouwing genormeerde bemanning op 
een standaardverpleegafdeling. De werkelijke bezetting 
wordt vergeleken met de normbezetting. Daar waar de 
werkelijke bezetting onder de norm zit, wordt kritisch 
gekeken of uitbreiding wel noodzakelijk is. 

Ja 

2 Heroverweging Maassist 
Bekeken wordt of de kosten die samenhangen met de 
inzet van Maassist verder kunnen worden beperkt, door 
mogelijk taken te verschuiven naar zorgpersoneel.  

Ja 

3 Heroverweging participatie Diagnostisch Centrum 
Rotterdam (DCR) 
Bekeken wordt of het stopzetten van onze participatie 
in het DCR tot een kostenbesparing c.q. 
omzetvergroting kan leiden. Gedachtegang is dat het 
stopzetten van deze participatie zal kan leiden tot een 
betere benutting van de beschikbare capaciteit bij de 
Medisch Ondersteunende Diensten (Radiologie, 
Pathologie, Maasstad Laboratorium) van het Maasstad 
Ziekenhuis 

Deels 

4 Opleidingen beperken tot de wettelijk verplichte 
opleidingen 
Bekeken wordt wat het schrappen van alle aanvullende 
opleidingen in 2012 nog kan opleveren en wat de 
risico’s zijn wat betreft het niet meer binnenhalen van 
subsidies. 

Ja 

5 Heroverweging arbeidsmarkttoeslag 
Bekeken wordt in hoeverre de arbeidsmarkttoeslag 
gehandhaafd moet worden in 2012. 

Ja 

6 Heroverweging productmix 
In afstemming met Marketing, Communicatie en Sales 
en de specialisten zal besloten worden om de 
‘bleeders’ , de behandelingen waarop wij geld 
verliezen, drastisch te verminderen. Eerste stap is bij 
de zorgverzekeraars een kostendekkend tarief te 
onderhandelen. Indien dit niet lukt, dan is de 

Deels 
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vervolgstap het aantal ‘bleeder’-behandelingen fors te 
verminderen en indien mogelijk (tijdelijk) stop te zetten. 

7 Tijdelijk terugschroeven beddencapaciteit 
In de periodes dat traditioneel weinig productie wordt 
gedraaid, zoals de zomermaanden, wordt de 
beddencapaciteit teruggeschroefd. Bekeken wordt wat 
een uitbreiding van de zomersluiting en/of het gericht 
en tijdelijk terugschroeven van de beddencapaciteit zou 
kunnen opleveren.   

Ja 

8 Reorganisatie management & ondersteuning 
Bekeken wordt in hoeverre kostenvoordelen te behalen 
zijn door het reorganiseren van de 
managementstructuur. 

Ja 

Tabel 12 Onderwerpen ten behoeve van buffer / taakstelling 2012  
 

5.2.2 Samenstelling  
In 2012 bestond de Raad van Bestuur uit de volgende leden. 
 
Naam en 
Bestuursfunctie 

Portefeuille Nevenfuncties 
 

Mr. A.A. (Anton) 
Westerlaken, voorzitter 
Raad van Bestuur  

• Algemeen 
 

• Bestuurslid Stichting MICU 
Rotterdam-Rijnmond 

• Lid Dagelijks Bestuur Stichting 
Samenwerkende Rijnmond 
Ziekenhuizen (SRZ) 

• Voorzitter Raad van Toezicht IPCI 
• Voorzitter stuurgroep Geriatrisch 

Netwerk Rotterdam (GENERO) 
• Voorzitter Raad van Toezicht 

NSGK 
• Lid van Raad van Advies van de 

Nederlandse Orde van Advocaten 
• Voorzitter van Stichting Start 

Foundation 
• Lid van Raad van Advies van het 

College Bescherming 
Persoonsgegevens 

Dr. W.C. (Peter) Weeda, 
voorzitter Raad van 
Bestuur a.i. tot 15 
februari 2012 
 

• Algemeen • Directeur MCRZ Holding 
• Voorzitter Raad van Toezicht 

Grafisch Lyceum Utrecht 
• Voorzitter Raad van Toezicht 

Stichting Leerplan Ontwikkeling 
Prof. Dr. L.(Leon) 
Eijsman, lid Raad van 
Bestuur a.i. tot 1 februari 
2012 
 

• Begeleiding bestrijding 
Klebsiella-bacterie 

• Adviseur Bestuur Medische 
Beroepsvereniging 

• Headhunter medische sector 

Drs. A.W. (Arnoud) 
Weermeijer, lid Raad 
van Bestuur a.i. 24-02-
2012 tot 15-09-2012 
 

• Algemeen  
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Drs. J.J. (Johan) 
Dorresteijn, lid Raad van 
Bestuur met ingang van 
1 september 2012 
 

• Algemeen 
 

• Voorzitter bestuur DVB Foundation 
• Stichting Tropische Ziekten 

Havenziekenhuis 

Tabel 13 Raad van Bestuur 2012 
 

5.2.3 Bezoldiging Raad van Bestuur  
In tabel 14 is de bezoldiging over het jaar 2012 van de Raad van Bestuur weergegeven.  
 

        Bestuurder 
 

 
                        Bezoldiging in € 

 
 

Dhr. Mr. A.A. Westerlaken 262.084 

Dhr. Drs. J.J. Dorresteijn (vanaf 1 
september 2012) 70.344 

Dhr. Dr. L. Eijsman  
(tot 01-02-2012) 
 

35.700 

Dhr. A.W. Weermeijer  
(van 24-02-2012 tot 15-09-2012) 
 

236.691 

Dhr. Dr. W.C. Weeda  
(tot 15-02-2012)  
 

 54.436 

Tabel 14 Bezoldiging Raad van Bestuur 
 
De Raad van Toezicht volgt de code van de NVDZ en de NVTZ. Deze codes zijn toegepast 
in het verslagjaar. Inmiddels heeft het parlement besloten tot wetgeving op dit gebied (WNT). 
Deze nieuwe normen zullen worden toegepast. 

 
5.3 Raad van Toezicht 
 
5.3.1 Verslag  
Toezicht op de strategie en prestaties  
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de Raad van Bestuur. 
Daarnaast heeft de Raad van Toezicht over de prestaties jaarlijks een overleg met de 
externe accountant. De bevindingen van de accountant worden besproken in de 
vergaderingen met de Raad van Toezicht. In 2012 heeft de accountant ieder kwartaal een 
controle uitgevoerd. In de kwartaalrapportages worden naast de financiële gegevens ook, 
voor zover per kwartaal beschikbaar, de prestatie-indicatoren gerapporteerd. Bijzondere 
aandacht hebben de uitkomsten en de wijziging van de onderzoeksmethodiek van de 
driemaandelijkse Patiënttevredenheidsmonitor en de halfjaarlijkse uitkomsten van het 
MedewerkersWaarderingsOnderzoek. 
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Informatiebronnen  
De Raad van Bestuur zorgt dat de Raad van Toezicht uitgebreid is geïnformeerd 
voorafgaand aan en in elke vergadering. Bij belangrijke ontwikkelingen informeert de Raad 
van Bestuur tussentijds de Raad van Toezicht. Zo is in 2012 de Raad van Toezicht 
uitgebreid geïnformeerd over de beheersing van de risico’s. Daar waar risico’s werden 
gesignaleerd zijn deze door de Raad van Toezicht gevolgd in de vergaderingen van de Raad 
van Toezicht, bijvoorbeeld de gevolgen van de invoering van de prestatiebekostiging. Andere 
thema’s die in 2012 zijn besproken:  

 informatie rond het zorgproces (kwalitatieve en kwantitatieve prestaties);  
 rechtmatigheid van zorg; 
 vastgoed; 
 fusies en samenwerkingsverbanden; 
 derivaten, financiering, liquiditeit; 
 ICT, EPD; 
 continuïteit van de organisatie. 

 
 
Met het invoeren van kwartaalrapportages in 2012 is inhoudelijk een betere risicobeheersing 
geëffectueerd. Door het aanvullend actualiseren van de reglementen en het verder 
formaliseren van commissies in de Raad van Toezicht is ook de toezichtstructuur 
geoptimaliseerd. 
 
Commissie  
De Raad van Toezicht kende in 2012 geen formele separate commissies zoals een 
auditcommissie en een commissie Kwaliteit & Veiligheid. Wel kende de Raad van Toezicht 
portefeuillehouders binnen de Raad van Toezicht. Met het aantreden van de nieuwe Raad 
van Toezicht zijn deze commissies in 2013 ingevoerd. De portefeuillehouders van de Raad 
van Toezicht zijn betrokken bij complexe financiële dossiers (portefeuillehouder: de heer Van 
Tooren) en zorginhoudelijke dossiers (portefeuillehouder: de heer Kahn). Over de 
organisatieontwikkeling was een apart overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht. 
 
Evaluatie eigen functioneren  
In 2012 is besloten het rooster van aftreden versneld uit te voeren. Mevrouw prof. dr. J.P. 
Bahlmann is sinds maart 2012 lid van de Raad van Toezicht en zij is sinds oktober 2012 
voorzitter van de Raad van Toezicht. Van mei tot en met oktober heeft zij meegelopen met 
de voorzitter de heer A.J. Scheepbouwer. Met het lid met de aandachtsportefeuille Financiën 
in beheer (de heer Van Tooren), is de afspraak gemaakt dat hij aanblijft tot juni 2013. Op 
deze wijze wordt de jaarrekening 2012 met continuïteit in toezicht afgerond. De overige 
leden zijn per 1 januari 2013 uit dienst. Gezien het besluit om de zittingsperiode van de leden 
van de Raad van Toezicht aan te passen, is er in 2012 afgezien van een formele evaluatie. 
 
5.3.2 Samenstelling 
De Raad van Toezicht beschikt zowel over een brede ervaring in het bedrijfsleven als 
relevante ervaring in de gezondheidszorg. Tabel 15 geeft de samenstelling van de Raad van 
Toezicht weer. Elk lid vervult met eigen kennis, inzichten en expertise zijn rol als 
toezichthouder. Tevens zijn in tabel 15 de specifieke aandachtsgebieden per toezichthouder 
weergegeven. Naast deze specifieke aandachtsgebieden zijn de afzonderlijke leden in staat 
gebleken om een juiste balans te vinden tussen de belangen van de patiënten, 
medewerkers, omgeving (verzekeraars, huisartsen en andere zorgaanbieders) en financiën. 
In het evaluatieonderzoek wordt getoetst of leden onafhankelijk zijn. 
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Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor maximaal twee termijnen van vier 
jaar. 
 
 
 
Naam, functie, benoeming en expertise 

 
(Neven)functies (per 31/12/12) 
 

Prof. Dr. J.P. Bahlmann, voorzitter met 
ingang van 20 oktober 2012, lid van maart 
tot en met 19 oktober 2012. 

 Geboortejaar: 1950 
 Benoeming per  maart 2012 als lid en 

per 20 oktober 2012 tot voorzitter (1e 
termijn) 

 Expertise: Politiek, overheid, 
financieel, organisatie, strategie 
 

 Hoogleraar Universiteit van Utrecht 
 Voorzitter Commissariaat voor de 

Media (tot 1 september 2012) 
 Voorzitter Commissariaat Max 

Havelaar 
 Raad van Commissarissen ING 
 Vice-voorzitter Raad van 

Commissarissen Nedap 
 Raad van Toezicht Stedin 
 Lid bestuur De Baak 
 Raad van Toezicht Toneelgroep 

Amsterdam 
 Lid bestuur MVO Nederland 

A.J. Scheepbouwer, voorzitter tot 19 oktober 
2012, lid vanaf 20 oktober 2012 

 Geboortejaar: 1944 
 Benoeming per 1 september 2009 (2e 

termijn) 
 Expertise: Klanten (patiënten, 

huisartsen, enz.), financiën en 
economische zaken. 

 Member of the Supervisory Board of 
Bank Oyens & Van Eeghen N.V.  

 Chairman of the Supervisory Board 
of, and an investor in, RFS Holland 
Holding B.V., Zwolle, The 
Netherlands  

 Member of the Supervisory Council 
of the Foundation for the National Art 
Collection  

 Member of the advisory board NIBC 
N.V. 

Dr. J.C.G. Stam 
 Geboortejaar: 1948 
 Benoeming per 1 mei 2009 (2e 

termijn) 
 Expertise: Zorg, overheid / 

volksgezondheid, politiek 

 Lid Raad van Toezicht Aafje;  
 Lid Raad van Advies HD 

Projectrealisatie; 
 Lid Raad van Advies Stichting Zorg 

Binnen Bereik;  
 Lid Raad van Toezicht Durrer 

Institution for Cardiogenetic 
Research;  

 Bestuurslid Dutch Clinical Trial 
Foundation;  

 President European Heart Network;  
 Vice President World Heart 

Federation;  
 Bestuurslid Centraal Bureau 

Fondsenwerving; 
 Bestuurslid Vereniging Fondsen- 

wervende Instellingen;  
 Bestuurslid Fietsersbond. 

Drs. A. van Tooren 
 Geboortejaar: 1947 
 Benoeming per 1 juni 2010 (2e 

 Lid Raad van Commissarissen 
Hunter Douglas B.V.;  

 Lid Raad van Commissarissen 
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termijn) 
 Expertise: Financiën, sociale- en 

bedrijfskundige zaken.  
 

Imtech N.V. 

Prof dr. R.S. Kahn 
 Geboortejaar: 1954 
 Benoeming per 1 juni 2010 (2e 

termijn) 
 Expertise: Zorg, overheid / 

volksgezondheid.  

 Lid Gezondheidsraad;  
 Lid KNAW sectie Geneeskunde;  
 Penningmeester Schizophrenia 

International Research Society.  
 

Tabel 15 Nevenfuncties Raad van Toezicht 
 
Het jaar 2012 heeft voor de Raad van Toezicht onder meer in het teken gestaan van 
vernieuwing van de samenstelling van de Raad. Daartoe heeft een extern searchbureau 
nieuwe leden geworven en geselecteerd. Er is gestart met de search naar een nieuwe 
voorzitter Raad van Toezicht. In maart 2012 is mevrouw prof. Dr. J.P. (Tineke) Bahlmann 
aangesteld als lid van de Raad van Toezicht. Zij heeft ruim een half jaar meegelopen met de 
voorzitter en met ingang van 20 oktober 2012 heeft zij het voorzitterschap overgenomen. De 
overige leden van de Raad van Toezicht zijn afgetreden per 1 januari 2013, op het lid met de 
aandachtsportefeuille Financiën na (de heer Van Tooren). Vanaf diezelfde datum zijn drie 
nieuwe leden toegetreden tot de Raad. De Raad van Toezicht zal vanaf 1 januari 2013 
bestaan uit vijf leden. 
Met het vernieuwen van de leden van de Raad van Toezicht is ook de werkwijze van de 
Raad van Toezicht vernieuwd. Zo zijn er afspraken gemaakt over het actualiseren van het 
reglement Raad van Toezicht, het opstellen van een inwerk- en scholingsprogramma en het 
instellen van twee subcommissies (Auditcommissie & Commissie Kwaliteit & Veiligheid). De 
vernieuwde werkwijze zal in 2013, met het aantreden van de nieuwe leden, verder vorm 
krijgen.  
 
De Raad van Toezicht heeft in 2012 11 keer vergaderd. Bij het merendeel van de 
vergaderingen waren alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig.  

 
In 2012 heeft de Raad van Toezicht besluiten genomen over de volgende onderwerpen: 

 besluit tot goedkeuring van de jaarrekening 2011; 
 besluit tot goedkeuring van het Maatschappelijk jaardocument en DigiMV 2011; 
 besluit tot benoeming lid RvB (a.i.); 
 besluit tot goedkeuring bestuurlijk taakverdeling; 
 besluit tot goedkeuring verkoop aandelen Diagnostisch Centrum; 
 besluit tot goedkeuring van toestemming aan banken inzake het vestigen van een 

hypotheek op het ziekenhuis; 
 besluit tot vaststellen Treasuryreglement; 
 besluit tot goedkeuring van benoemingen binnen de Raad van Toezicht; 
 besluit tot goedkeuring begroting 2013. 

Deze laatste is een samenwerking geweest tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ Raad van 
Toezicht. 
 
In 2012 heeft de Raad van Toezicht in een voor- en najaarsoverleg gesproken met de 
verschillende medezeggenschapsorganen, te weten de OR, PAR, VAR en het Stafbestuur. 
Tevens is er tweemaal een bezoek gebracht aan een afdeling in huis. In het najaar zijn 
strategiedagen georganiseerd waar de Raad van Toezicht bij aanwezig was. 
De Raad van Toezicht heeft met een (pro)actieve, open en betrokken opstelling een bijdrage 
geleverd aan de doelstellingen van het Maasstad Ziekenhuis. De rol die daaruit voortvloeit 
hangt samen met de ontwikkelingen en andere belangrijke gebeurtenissen. De Raad wordt 
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bij zulke aangelegenheden adequaat op de hoogte gesteld. De rol van de Raad kan 
vervolgens variëren van klankbord tot ingrijpen om ernstige voorvallen te voorkomen. 
De Raad van Toezicht is bijna geheel afgetreden. Voor 2013 wordt gewerkt aan het verder 
vorm geven van de werkwijze. De belangrijkste risico’s voor het ziekenhuis kunnen worden 
ondergebracht in vijf onderwerpen: 

1. Kwaliteit & Veiligheid 
2. Financieel 
3. Opleidingen 
4. Personeelsaangelegenheden (HR) 
5. Samenwerking 

Deze vijf onderwerpen zullen in 2013 structureel aan de orde komen tijdens de 
vergaderingen van de Raad van Toezicht. 
 
 
Naam 20 

feb 
20 
mrt* 

23 
mrt* 

30 
mrt 

31 
mei 

30 
aug 

19 
okt 

22 
nov* 

30 
nov* 

6 
dec* 

17 
dec 

Dhr. 
Scheepbouwer 
(voorzitter, tot 
19 oktober 
2012) 

X X X X X X X X X   

Dhr. Drs Van 
Tooren 

X X  X X X X X X X X 

Dhr. Prof. Dr. 
Kahn 

X X X X X X X X  X X 

Dhr. Stam X X X X X X X X  X  
Mw. Prof. Dr. 
Bahlmann 
(lid m.i.v. 
maart 2012, 
voorzitter 
m.i.v. 20 
oktober 2012) 

    X X X X X  X 

Dhr. 
Valentijn** 

      X X X X X 

Dhr. Oyen**       X  X   

Mw. Van 
Dongen** 

      X  X   

*: telefonische vergadering 
**: toehoorder, met ingang van 1 januari 2013 lid van de RvT 
Tabel 16 Aanwezigheidsoverzicht vergaderingen 2012 
 
 
In tabel 17 staat het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht weergegeven. 
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Naam Datum 
benoeming 

Datum 
herbenoeming 

Herbenoembaar Datum van 
aftreden 
 

Dhr. A.J. 
Scheepbouwer 

1 september 
2005 

1 september 
2009 

Nee 31  december 
2012 

Dhr. Dr. J.C.G. 
Stam 

1 mei 2005 1 mei 2009 Nee 31  december 
2012 

Dhr. Prof. Dr. 
R.S. Kahn 

1 juni 2006 1 juni 2010 Nee 31  december 
2012 

Dhr. Drs. A. van 
Tooren 

1 juni 2006 1 juni 2010 Nee 21 mei 2013 

Mw. Prof. Dr. 
J.P. Bahlmann 

Maart 2012 Maart 2016 Ja - 

Tabel 17 Benoemingen Raad van Toezicht 
 
 
5.3.3 Bezoldiging  
In tabel 18 is de bezoldiging van de Raad van Toezicht in 2012 weergegeven. Deze 
bezoldiging wijkt enigszins af van het advies van de Nederlandse Vereniging van 
Toezichthouders en wordt binnen de normen gebracht bij nieuwe benoemingen in de Raad 
van Toezicht in 2013.  
 
 
Naam 
 

2012 in € 
Bezoldiging  

Belastbaar 
inkomen  

2011 in € 
Bezoldiging  

Belastbaar 
inkomen  

Dhr. A.J. 
Scheepbouwer  16.500 16.500 16.500 16.500 

Dhr. dr. J.C.G. 
Stam  11.000 11.000 11.000 11.000 

Dhr. Prof. dr. 
R.S. Kahn  11.000 11.000 11.000 11.000 

Dhr. Drs. A. van 
Tooren  11.000 11.000 11.000 11.000 

Mevr. Prof. Dr. 
J.P. Bahlmann 9.167 9.167 0 0 

Tabel 18 Bezoldiging Raad van Toezicht  
 
 
5.4 Planning- en controlcyclus  
Sturing door Raad van Bestuur en management vindt primair plaats op basis van de maand- 
en kwartaalrapportages. Voor 2013 is een nieuwe planning- en controlcyclus opgesteld 
waarin veel aandacht is voor de strategische, financiële en kwaliteitsaspecten van het 
ziekenhuis. Kenmerkend voor deze nieuwe cyclus zijn de voor- en najaarsoverleggen waar 
het gehele (duale) management bijeenkomt op plenaire bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten 
geven ruimte voor reflectie op de afgelopen periode. Tevens worden de belangrijkste punten 
besproken voor de toekomst. De plenaire bijeenkomsten worden voorafgegaan door 
individuele gesprekken tussen het duaal management, de business controller en de Raad 
van Bestuur.  
Andere aspecten in de planning- en controlcyclus zijn de maandelijkse gesprekken tussen 
het management en de business controller waarin de realisatie van de cijfers en een aantal 
niet-financiële Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) besproken wordt. Per kwartaal wordt een 
prognose opgesteld en worden gesprekken gevoerd tussen het duaal management, de 
business controller en de Raad van Bestuur. Indien een afdeling een forse (negatieve) 
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afwijking van de begroting laat zien, heeft de Raad van Bestuur maandelijks een gesprek om 
de aanpak van de situatie te bespreken en te monitoren. 

De overige onderdelen in de planning- en controlcyclus bestaan in hoofdlijnen uit de 
volgende onderdelen:  

 Meerjarenbegroting en de meerjaren investeringsbegroting;  
 Jaarplannen en begroting;  
 Kwartaalrapportages;  
 Kasstroomoverzichten;  
 Maandrapportages.  

In de maandrapportages wordt niet alleen aandacht geschonken aan de financiële 
parameters, maar ook aan aspecten die vanuit de strategie van belang zijn.  
 
Meerjarenbegroting 2013 – 2017  
Eind 2012 is meerjarenbegroting voor 2013 – 2017 opgeleverd. Deze meerjarenbegroting 
bestaat uit een V&W rekening, balans, ratio’s en een kasstroomoverzicht voor elk van de 
jaren. In de meerjarenbegroting doen we vroegtijdig in het jaar, aan de hand van een groot 
aantal aannames, onderzoek naar onze inkomsten/productie en uitgaven voor de periode 
van 2012 tot en met 2015. We vertalen deze informatie vervolgens in toetsingskaders voor 
de jaarbegroting 2012. De (opschuivende) meerjarenbegroting is een hulpmiddel om meer 
grip te krijgen op veranderingen en risico’s in onze omgeving. Met het rekenmodel kunnen 
we van diverse scenario’s (best case, worst case en most likely) de effecten doorrekenen 
voor de bedrijfsresultaten en prestatie-indicatoren.  
 
Jaarplannen en begroting  
Op basis van de meerjarenbegroting en de kaderbrief van de Raad van Bestuur stelt een 
manager voor zijn of haar afdeling een jaarplan op dat een financiële vertaling vindt in een 
begroting voor het komende jaar. De Raad van Bestuur stelt deze begroting vervolgens vast 
en deze vormt gedurende het jaar het financiële kader waarop wordt gestuurd. Tevens zijn 
de overige Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) benoemd die bepalend zijn voor het 
jaarplan.  
 
Kwartaalrapportages  
In 2012 zijn de kwartaalrapportages sterk verbeterd. Daardoor hebben de Raad van Bestuur, 
de toezichthouders en externe partijen als banken en accountant een beter inzicht in de 
organisatie. Per kwartaal verantwoordt de directie zich tegenover de Raad van Toezicht en 
de financiers over het gevoerde (met name financiële) beleid en wordt een verlies- en 
winstrekening, een balans en een kasstroomoverzicht gepresenteerd, voorzien van een 
toelichting en risicoanalyse.  
 
Maandrapportages  
Maandelijks verantwoordt het management zich voor de resultaten inzake 
productiegroei/groei marktaandeel, financiën, kwaliteit/veiligheid en klanttevredenheid. 
Tevens besteedt de directie aandacht aan maatregelen die nodig zijn ter bijsturing en aan de 
samenhang van de ontwikkelingen tussen de verschillende resultaatgebieden. 
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Hoofdstuk 6. Maatschappelijke aspecten van ondernemen 
Het Maasstad Ziekenhuis onderneemt activiteiten op het gebied van maatschappelijk 
ondernemen. In dit hoofdstuk is vanuit verschillende perspectieven een overzicht in kaart 
gebracht op welke manier dit in 2012 is gedaan.  
 
6.1 Milieu aspecten 
Afval 
Zorg dragen voor het milieu is één van de pijlers van duurzame ontwikkeling. Het Maasstad 
Ziekenhuis is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid op dit gebied. Het beleid van het 
ziekenhuis is in eerste instantie te voldoen aan wet- en regelgeving en daarnaast de 
ontwikkeling van activiteiten waarbij de negatieve invloed van de bedrijfsactiviteit op het 
milieu zo klein mogelijk is. De afvalcijfers van 2012 ten opzichte van 2011 laten een positief 
beeld zien. Hierbij moet er wel rekening mee gehouden worden dat 2011 het jaar van de 
verhuizing is. Het totale volume van bedrijfsafval is gedaald met 44 procent ten opzichte van 
2011. Het volume gevaarlijk afval is gedaald met 45 procent, het totale volume van de 
afvalstroom specifiek ziekenhuisafval (SZA) laat een lichte stijging zien van 4 procent. 
Vergelijken we de volumina met 2010 dan zien we de volgende percentages: bedrijfsafval: -3 
procent, gevaarlijk afval: -3 procent, specifiek ziekenhuisafval: +11 procent. De toename van 
de afvalstroom specifiek ziekenhuisafval wordt voornamelijk veroorzaakt door de 
maatregelen na de Klebsiella-uitbraak. In 2012 is, evenals in 2011, het geproduceerde afval 
CO2-neutraal verwerkt. 
 
Energieverbruik 
Het energieverbruik is ongeveer op hetzelfde niveau gebleven als in 2011. 
 
Milieuvergunning 
Eind 2012 heeft de vergunningverlener, de DCMR Milieudienst Rijnmond, een controle 
uitgevoerd op de milieuvergunning. Tijdens de controle werd geconstateerd dat de opslag 
van gascilinders niet volgens de richtlijnen plaatsvond.  
Ook vonden er controles plaats op de oude locaties. Hoewel de vergunning voor deze 
locaties is ingetrokken, blijven deze nog wel vallen onder het Activiteitenbesluit.  
De inspecteur van de DCMR Milieudienst Rijnmond was zeer positief over de Afvalwijzer, 
met de daaraan gekoppelde procedures, in het documentbeheersysteem DKS. 
De revisie van de milieuvergunning is in een eindstadium. De laatste gesprekken hebben 
begin 2013 plaatsgevonden. 
Door een aanstaande wijziging in de wetgeving zal de verplichting voor het hebben van een 
milieuvergunning vervallen en zal het ziekenhuis onder het Activiteitenbesluit gaan vallen. 

 
6.2 Sociale aspecten  
 
6.2.1 Mobiliteitsbeleid 
In 2012 hebben wij een kortingsregeling onder de aandacht gebracht van de medewerkers. 
Volgens deze regeling, vanuit het Vervoerscoördinatie Centrum Rotterdam (VCCR) en de 
Vervoersonderneming, kregen medewerkers maximaal € 550 als ze de overstap maakten 
van de auto naar een e-bike of e-scooter. Het doel van de regeling was het autogebruik in 
het woon-werkverkeer in de regio Rotterdam te verminderen.   
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6.2.2 Partnerschap met Hôpital Laquintinie  
Stichting en projectgroep 
Het samenwerkingsverband met het Laquintinie-ziekenhuis in Douala in Kameroen is in 2012 
gecontinueerd. Het bestuur van de stichting Samenwerking Maasstad Ziekenhuis – Hôpital 
Laquintinie en de projectgroep hebben hier in 2012 praktisch vorm en uitvoering aan 
gegeven. De stichting is een zelfstandig orgaan, dat los staat van het Maasstad Ziekenhuis. 
Wel kent het een sterke verbondenheid met het Maasstad Ziekenhuis. De projectgroep 
bestaat uit medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis en heeft drie subgroepen: 
Opleidingen, Promotieteam en Medische Apparatuur en Hulpmiddelen. 
Waar dat van belang was, heeft de projectgroep andere medewerkers van het Maasstad 
Ziekenhuis vanwege hun kennis en ervaring betrokken bij het project. In 2012 heeft een 
delegatie een werkbezoek gebracht aan Kameroen. 
 
De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI). De ANBI-beschikking geeft fiscale voordelen aan de stichting en haar 
donateurs/erflaters.  
 
In 2012 is voor een proefperiode van een half jaar een liaison aangesteld door Maasstad 
Ziekenhuis en Laquintinie. Deze heeft als hoofdtaken het versterken van de communicatie 
tussen Maasstad Ziekenhuis en Laquintinie, het monitoren van de uitvoering van gemaakte 
afspraken en het evalueren in hoeverre de activiteiten in de afgelopen jaren hebben 
bijgedragen aan het bereiken van de doelen van het partnerschap. De conclusie van deze 
evaluatie was dat er sprake is van een verbetering is van de kwaliteit van care en cure voor 
patiënten. Dit is met name het geval op de IC. Aangeleerde kennis en vaardigheden worden 
ook doorgegeven aan collega's. Een deel van de gedoneerde goederen is geïnstalleerd, 
maar wordt niet overal gebruikt. Instructie voor gebruik, onderhoud en reparatie van de 
apparatuur en het reserveren van financiën voor onderhoud door Laquintinie vragen meer 
aandacht. Om duurzame verbetering van de zorg voor patiënten in Laquintinie te 
bewerkstelligen is het nodig om voor de rest van het partnerschap een strategisch 
programma te ontwikkelen en activiteiten geregeld te monitoren en evalueren.  
 
Donaties  
Het afgelopen jaar heeft de stichting in totaal voor ruim € 2200 aan donaties ontvangen, 
bijvoorbeeld van bezoekers van de open dag van het ziekenhuis en van leveranciers van het 
ziekenhuis. Een medewerker heeft een donatie gedaan ter gelegenheid van zijn 
afscheid. Ook hebben medewerkers en afdelingen door middel van sponsoracties een 
bijdrage geleverd, zoals een EK-poule onder medewerkers of sponsoring van deelname aan 
de Vierdaagse van Nijmegen door bekenden en collega's. Deze donaties stellen ons in staat 
om ook in de toekomst onze activiteiten te continueren. De donaties worden 
bijvoorbeeld ingezet om de kosten van werkbezoeken en trainingsmateriaal te dekken. Op 
deze manier dragen de donaties bij aan het verbeteren van de patiëntenzorg van Hôpital 
Laquintinie.  
 
Transport materieel Maasstad Ziekenhuis  
De projectgroep heeft in het oude Clara Ziekenhuis geïnventariseerd welk materieel nog 
geschikt is voor (her)gebruik in Kameroen. Hierbij is rekening gehouden met de behoeften in 
Kameroen, de economische restwaarde en de mogelijkheid om het materieel daar te 
onderhouden. Dit materiaal wordt op een later moment gedemonteerd of is opgeslagen voor 
later transport.  
 
Bezoeken  
In 2012 is er één bezoek gebracht aan Kameroen. Dit vond plaats in juni 2012.  
Doelen van het bezoek waren:  
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 controle op gebruik van eerder gedoneerde apparatuur en instructie voor het 
onderhoud en gebruik van deze apparatuur en de opzet van een onderhoudssysteem 
aan technici in Laquintinie: een deel van de apparatuur is geïnstalleerd. Instructie 
op onderhoud en gebruik is gegeven maar vraagt blijvende aandacht. Tijdens een 
volgend werkbezoek zal het resultaat van de instructie van het bezoek in 2012 
worden beoordeeld. Een deel van de gedoneerde apparatuur blijkt om verschillende 
redenen niet bruikbaar (bijv. gebrek aan reserveonderdelen of gereedschap voor 
onderhoud, ontbrekende onderdelen, niet passend binnen de omstandigheden bij 
Laquintinie).  

 monitoring van de ontwikkeling van de IC en de toepassing van de kennis en 
vaardigheden uit de IC-cursus in 2011: de ingezette verbeteringen op de IC zijn 
gecontinueerd en het geleerde werd daadwerkelijk toegepast; 

 controle op het teach the teacher-principe (een kleine groep medewerkers uit 
Laquintinie krijgt de kennis en vaardigheden overgedragen en zij leren dit weer aan 
hun collega’s): naast bedside-teaching is er een introductiecursus georganiseerd voor 
nieuwe medewerkers, waarbij ook de reanimatievaardigheden werden geoefend met 
behulp van de eerder geschonken reanimatiepop; 

 versterken van een projectmatige vorm van samenwerking: per thema zijn afspraken 
gemaakt die ook randvoorwaardelijk zijn voor de continuering van lopende projecten 
en de start van nieuwe projecten; 

 monitoring van de voortgang van de verbouwing van de OK en de CSA in Kameroen; 
 inventarisatie van behoeften op de SEH met betrekking tot overdracht van kennis en 

vaardigheden, zowel vakinhoudelijk als logistiek; 
 
6.3 Personele aspecten 
Vitaliteitsmanagement  
In 2012 zijn de processen en activiteiten betreffende Vitaliteitsmanagement voortgezet. In 
april werd de Vitaliteitmarkt georganiseerd. Op deze markt, die plaats vond op de eerste 
verdieping van het ziekenhuis, hebben verschillende organisaties en bedrijven hun 
mogelijkheden gepresenteerd om vitaliteit te promoten en te stimuleren. Medewerkers 
konden verschillende testen ondergaan en advies krijgen. In oktober vond de ‘Week van de 
trap’ plaats. De trappen van het ziekenhuis waren uitdagend gemarkeerd met als doel het 
trapgebruik te stimuleren. In die week heeft iedere dag een organisatie met een 
vitaliteitsproduct zich gepresenteerd. Ook is gestart met het Preventief Medisch Onderzoek 
(PMO). Dit onderzoek is gericht op fysieke en mentale risico’s van de individuele 
medewerkers. De Workabilty Index, WAI, is als onderzoeksinstrument ingezet. Dit instrument 
geeft aan wat het actuele werkvermogen is wat de risico’s en aandachtspunten op lange 
termijn zijn. De resultaten op groepsniveau worden aan het management gerapporteerd. Het 
PMO zal de komende jaren in de hele organisatie worden ingezet. 
 
Duurzame inzetbaarheid 
Eind 2012 is low profile een eerste start gemaakt met het opzetten van een 
mobiliteitscentrum. Hiermee wordt het organisatiedoel ondersteund: ‘de juiste mens, met de 
juiste kwalificaties, op het juiste moment, op de juiste functie’. Dit onder andere in de vorm 
een projectenbank. Dit is een plek waar we vraag en aanbod van tijdelijk werk en projecten 
en beschikbare mensen bij elkaar brengen. In 2012 hebben twee medewerkers van het 
Maasstad Ziekenhuis in het kader van hun re-integratie tijdelijk werkzaamheden op een 
andere afdeling verricht en hebben we een medewerker van Aafje in het kader van 
boventalligheid een tijdelijke stageplek geboden. Enkele medewerkers hebben advies en/of 
coaching gekregen in het kader van loopbaanwensen. Verder zijn wij gestart met het 
ontwikkelen van een eenduidige visie en beleid op loopbaanmobiliteit. In 2013 zullen wij 
hiermee verder gaan en het mobiliteitscentrum verder vorm en inhoud geven. 
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Risico-inventarisatie & Evaluatie  
Om de vier jaar worden afdelingen gescreend op aanwezige risico's op het gebied van 
arbeidsomstandigheden. Hiervoor wordt het instrument ZORGRIE ingezet. Deze methodiek 
om risico's in kaart te brengen is speciaal ontwikkeld voor zorginstellingen. In 2012 is het 
laboratorium gescreend. In aansluiting op de RI&E vond een Preventief Medisch Onderzoek 
plaats. Iedere medewerker krijgt de gelegenheid een gezondheidscheck te ondergaan. De 
medewerkers kunnen ook hun mening te geven over de arbeidsomstandigheden en de 
werkplek. De RI&E wordt vervolgd in 2013. 
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Hoofdstuk 7. Opleiding, onderzoek en ontwikkeling 
 
In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan het belang dat het Maasstad Ziekenhuis 
hecht aan opleiding, onderzoek en ontwikkeling binnen het ziekenhuis. Allereerst wordt 
ingegaan op de STZ-status. Vervolgens wordt besproken waar de Maasstad Academie zich 
mee bezig heeft gehouden op het gebied van opleiding en ontwikkeling. Als laatste wordt 
ingegaan op het wetenschappelijk klimaat binnen het Maasstad Ziekenhuis.  
 

7.1 STZ-status 
Het Maasstad Ziekenhuis is actief bezig om de criteria voor het behalen van het volwaardig 
lidmaatschap van de STZ in te vullen. Om aan de 42 geactualiseerde visitatiecriteria te 
voldoen heeft het Maasstad Ziekenhuis een stuurgroep opgericht, die de voortgang bewaakt 
en coördineert. Begin 2012 heeft het ziekenhuis, mede door de inzet van de stuurgroep, met 
succes de eerste tussenrapportage aan de STZ gedaan (zie ook paragraaf 1.3.2). 
 

7.2 Leerhuis Maasstad Academie   
Ook in 2012 hebben wij, in samenwerking met de Maasstad Academie, hard gewerkt aan 
onze STZ-ambities om een Topklinisch ziekenhuis te zijn.  
 
Medische (vervolg)opleidingen 
Het Maasstad Ziekenhuis had in 2012 twaalf medische vervolgopleidingen, waarvan zeven in 
poortspecialismen. Helaas hebben wij, vanwege pensionering van de opleider Klinische 
Fysica, halverwege 2012 de opleiding Klinische Fysica moeten stopzetten. Ook werden voor 
zeven specialismen vooropleidingen (VO) gegeven. Eind 2012 zijn de afdelingen Cardiologie 
en Pathologie gevisiteerd ter verkrijging van een vervolgopleiding.  Wanneer deze 
opleidingen erkend worden, komt het aantal vervolgopleidingen op dertien waarvan acht in 
poortspecialismen. We komen dan nog één poortspecialisme tekort om aan de STZ-eisen te 
voldoen. De verwachting is dat wij het STZ-criterium voor het aantal opleidingen ruim binnen 
de gestelde termijn behalen. In tabel 19 is te zien welke vervolgopleidingen er zijn en het 
aantal AIOS (Arts in Opleiding tot Specialist) dat in 2012 aan deze vervolgopleiding en 
vooropleidingen (VO) verbonden was.  
  
 

Vervolgopleidingen  
 
 

 
Aantal AiOs 
 
 

Anesthesiologie (P) 5 
Heelkunde (P) 12 
   VO Cardio-thoracaal 1 
   VO Orthopedie 1 
   VO Urologie 2 
Interne Geneeskunde (P) 20 
  VO Cardiologie 1 
  VO Klinische Geriatrie 1 
  VO MDL 1 
  VO Reumatologie 3 
Klinische Chemie 1 
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Klinische Fysica* 2 
Kindergeneeskunde (P) 4 
Medische Microbiologie 4 
Obstetrie en Gynaecologie (P) 5 
Radiologie  14 
Reumatologie (P) 1 
Revalidatiegeneeskunde (P) 4 
Klinische Farmacie 3 
    
Totaal 85 

*Klinisch Fysica per juli  2012 beëindigd  
Tabel 19 Aantal vervolgopleidingen en AIOS-plaatsen (P=poortspecialisme) 
 
Introductie videotraining on the job 
In 2012 heeft de Maasstad Academie een aantal trainingstrajecten opgezet die passen 
binnen de voorwaarden van de STZ en die ook aansluiten op het nieuwe 
competentiegerichte opleiden. Eén van deze trainingen is de beproefde methode van 
videotraining on the job. Dit is een methode om de effectiviteit van communicatie met 
patiënten te vergroten. Met deze individuele training voor artsen wordt op basis van de 
leerdoelen van de arts gekeken naar de arts-patiëntcommunicatie in de spreekkamer. De 
arts krijgt daarbij adviezen voor het verbeteren van de kwaliteit van het spreekuur. Dit jaar 
hebben 18 artsen een traject gevolgd, verspreid over vijf vakgroepen. Nieuwe trajecten 
worden ook steeds vaker ingezet vanuit systematische kwaliteitsverbetering (bijvoorbeeld als 
gevolg van SETQ-meting). In 2013 verwacht de Maasstad Academie meer trajecten te 
starten, aangezien nieuwe aanvragen zijn gedaan. We verwachten dat ook naar aanleiding 
van persoonlijke ontwikkelplannen vanuit de Appraisal & Assessment (A&A) aanvragen 
gedaan worden. 
 
Introductie Appraisal & Assessment 
De medische staf heeft in het kader van de door IGZ verplichte IFMS (Individueel 
`Functioneren Medisch Specialisten) gekozen voor het systeem van Appraisal & 
Assessment. Eind 2012 zijn daarvoor de eerste specialisten en de coördinator medische 
opleidingen op training geweest. In 2013 moet een door de staf goedgekeurd 
implementatieplan worden uitgevoerd. De Maasstad Academie begeleidt dit proces en zorgt 
voor borging in het leermanagementsysteem Maaswijzer.  
 
Zorgopleidingen  
In 2012 had de afdeling Zorgopleidingen van de Maasstad Academie een aantal 
speerpunten: 
1. Werving en selectie in relatie tot strategische personeelsplanning 
Het is van belang om de werving en selectie van de leerling-verpleegkundigen af te stemmen 
op de strategische personeelsplanning. Onder druk van de huidige bezuiniging is het van 
groot belang om continu afstemming te onderhouden zodat de leerlingen gedurende hun 
opleiding een verantwoord BPV-traject kunnen doorlopen en er na het behalen van het 
diploma voldoende mogelijkheden zijn om tot aanstelling over te gaan. In 2012 zijn 110 
leerling-verpleegkundigen gestart. Daarnaast hebben 33 leerling-verpleegkundigen in 2012 
hun opleiding afgerond. Hiervan heeft inmiddels een groot percentage een baan binnen of 
buiten het  ziekenhuis gevonden. Ook in 2012 hebben we, als opleidingsziekenhuis, weer 
veel leerlingen en stagiairs opgeleid en begeleid. Dit geldt voor beroepsopleidingen, 
specialistische vervolgopleidingen en medisch ondersteunende opleidingen. In bijlage 4 is 
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een overzicht opgenomen van het aantal beroeps- en bedrijfsopleidingen per 31-12-2012. 
 2. Ontwikkeling digitaal (deelnemers)dossier voor leerling-verpleegkundigen en stagiairs 
Het ontwikkelen van een nieuw digitaal dossier (portfolio) voor leerling-verpleegkundigen en 
stagiairs maakt het leerproces inzichtelijk voor de deelnemer en de begeleiders, zonder een 
onevenredige belasting van de ICT-mogelijkheden en met inachtneming van optimale 
beveiliging van persoonsgegevens.  
3. Oprichten van het stagebureau 
Het oprichten van een stagebureau als aparte entiteit binnen de Maasstad Academie is van 
groot belang om de vraag en aanbod op het gebied van stage te bevorderen. Daardoor kan 
het Maasstad Ziekenhuis kwalitatief goede stages bieden en op de hoogte blijven van de 
meest actuele ontwikkelingen. Ook kunnen we de stages gebruiken als wervingsinstrument, 
een focus houden op leren en inzicht houden in de mogelijke subsidies. Sinds 1 juli 2012 is 
het stagebureau operationeel. 
4. Samenwerking DeRotterdamseZorg.nl 
De samenwerking met de Rijnmondse zorginstellingen is belangrijk voor het promoten van 
het werken in de zorg, het bepalen van de opleidingscapaciteit en het afstemmen van het 
onderwijs op de wensen van de praktijk. Deze samenwerking staat boven concurrentie. In 
2012 zijn de volgende projecten binnen dit verband opgestart: 

 promotie werken in de zorg 
 opleidingscapaciteit  
 opleiden voor de Rotterdamse Zorg 

5. Bedrijfsopleidingen 
Met de bedrijfsopleidingen houden we de kennis op peil. De focus lag voor 2012 op de 
volgende onderdelen: 

 implementatie VMS-modules 
 JCI 
 kwalitatief en veilig handelen 
 permanente educatie 

 
Om invulling te geven aan deze focus is in 2012 een aantal nieuwe specifieke kennis- en 
vaardigheidstrajecten voor het zittend personeel van start gegaan, zoals trainingen in het 
omgaan met patiënten en met elkaar, gerichte klinische lessen, workshops en intervisie. De 
tendens is dat er steeds meer trainingen binnen het ziekenhuis worden verzorgd. 
In bijlage 4 is een overzicht van bij- en nascholingen binnen het ziekenhuis in 2012 
opgenomen. Daarnaast vinden er veel opleidingen plaats in samenwerking met andere 
opleidingsinstituten. 
6. Intercollegiale toetsing 
Het Maasstad Ziekenhuis blijft investeren in het ontwikkelen van nieuwe onderwijsvormen. 
Nu veel via e-learning en blended learning wordt aangeboden, zijn wij toe aan de volgende 
fase in het implementatietraject ‘Duurzame inzetbaarheid door zelfstandig leren op de 
werkplek’. Deze fase is: ‘Meer rendement halen uit het leren’. Daartoe is de Maasstad 
Academie in 2012 gestart met het ontwikkelen van een model voor intercollegiaal toetsen 
van verpleegkundige handelingen. Zo verbetert de kwaliteit van het werk. 
De essentie van intercollegiaal toetsen ligt in het toetsen van voorbehouden handelingen 
(Wet BIG) aan de hand van de protocollen. Per afdeling wordt een aantal verpleegkundigen 
aangesteld als assessor. Deze verpleegkundigen hebben hiervoor een training gevolgd. 
De verpleegkundigen van de afdeling doorlopen een e-learning-module waarin de theorie en 
praktijk van de handeling worden getoetst. Bij een voldoende resultaat wordt de 
verpleegkundige getoetst door de assessor. Per jaar worden drie frequent voorkomende 
handelingen getoetst. De vraag ‘Wat kan beter?’ staat centraal. Een belangrijk uitgangspunt 
is, behalve het correct uitvoeren van de handeling, het krijgen van feedback zodat van fouten 
geleerd kan worden om vervolgens verbeteringen aan te brengen.  
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De volgende fase in het implementatietraject zal zijn een opleidingsaanpak te ontwikkelen 
waarbij niet de input (volgen van opleidingen) maar het resultaat (gedrag en vaardigheden 
op de werkplek) het uitgangspunt is. Zo worden de medewerkers effectiever en efficiënter 
opgeleid.   
7. Reanimatieonderwijs/vaardigheidstrainingen in het Skillslab 
In het kader van kwalitatief en veilig werken is door de Maasstad Academie veel ontwikkeld 
op het gebied van reanimatieonderwijs en vaardigheids- en simulatietrainingen. We 
onderscheiden hierin de volgende onderdelen : 

 reanimatieonderwijs 
 simulatoronderwijs Acute Geneeskunde/Zorg 
 Skillslab – Advanced & Basic Skills   

Een overzicht van het aantal trainingen Advanced Surgical Skills, Basic Surgical 
Skills en overige activiteiten zijn te vinden in bijlage 4. 

Bij het ontwikkelen van de trainingen zoeken we aansluiting bij de doelstellingen van de 
reanimatiecommissie. Die houdt zich bezig met het ontwikkelen en bewaken van beleid 
rondom reanimatie en de vitaal bedreigde patiënt. Het uiteindelijke doel is daling van het 
aantal inhospital-reanimaties en het voorkómen van onbedoelde schade bij (vitaal bedreigde) 
patiënten. 
8. Reanimatieonderwijs 
In 2012 zijn alle medewerkers van het Maasstad Ziekenhuis wederom uitgenodigd deel te 
nemen aan het reanimatieonderwijs. Na het doorlopen van de e-learning module wordt men 
uitgenodigd voor training van de praktische vaardigheden. Er zijn zes modules, zodat er voor 
ieder een reanimatiecursus op maat is. 
9. Introductie Crew Resource Management in het simulatoronderwijs 
In 2012 zijn wij gestart met het ontwikkelen van simulatoronderwijs. Dit is een leermethode 
waarbij aan de hand van levensechte situaties processen en taken getraind worden. Het 
trainen wordt uitgevoerd met een fullpatiëntsimulator. Getraind wordt vooral op het 
verbeteren van de clinical skills van de arts-assistenten en het bevorderen van teamwork van 
artsen en verpleegkundigen in spoedeisende situaties (Crew Resource Management).  
Trainingen simulatoronderwijs die in 2012 zijn gegeven, staan in bijlage 4.  
 
 
7.3 Werken aan het wetenschappelijk klimaat 
In het Maasstad Ziekenhuis zijn in 2012 in totaal 98 studies (zie bijlage 4) aangemeld bij het 
Wetenschapsbureau voor ofwel primaire toetsing door de TWOR, ofwel voor lokale 
uitvoerbaarheidstoetsing. In totaal zijn hiervan 79 studies ingediend met als doel deze in het 
Maasstad Ziekenhuis uit te voeren. In bijlage 5 is een overzicht per afdeling van de 
ingediende studies te vinden. In 2012 zijn 27 studies gepubliceerd in wetenschappelijke 
vakbladen. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van deze artikelen.  
 
Wetenschappelijk onderzoek wordt ook ondersteund in het kader van de opleidingen. Er is 
volop ruimte voor klinische (multicentre) trials en (eigen) patiëntgebonden onderzoek, 
hetgeen resulteert in wetenschappelijke publicaties en voordrachten. Het versterken van 
klinisch wetenschappelijk onderzoek, veelal in samenwerking met anderen, is van groot 
belang voor de professionele ontwikkeling van zorgverleners en voor de innovatie van de 
patiëntenzorg. De Maasstad Academie streeft er voortdurend naar om goed ontwikkelde 
opleidingen te realiseren en wetenschappelijk onderzoek optimaal te faciliteren. 
 
Vanaf januari 2012 organiseert de Maasstad Academie een masterclass toegepaste 
ICH/GCP. Deze masterclass is een groot succes gebleken, waardoor besloten is deze dit 
jaar nog tweemaal aan te bieden en ook in de toekomst te blijven organiseren. Bijzonder is 
dat bij deze training uitsluitend (arts)docenten uit het eigen ziekenhuis betrokken zijn, die een 
achtergrond in de METC hebben en/of klinisch epidemioloog zijn. Om het wetenschappelijk 
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klimaat in het Maasstad Ziekenhuis zo goed mogelijk te stimuleren en te ondersteunen, is de 
Maasstad Academie bezig om, in nauwe samenwerking met de Vereniging Medische Staf en 
met steun van de Raad van Bestuur, een wetenschapscommissie op te richten die tot doel 
heeft een samenhangend en stimulerend wetenschapsbeleid op te stellen. 
Regelmatig worden ziekenhuisbrede wetenschapsavonden georganiseerd. Hiervoor worden 
onderzoekers ((para)medici, arts-assistenten, research verpleegkundigen) gevraagd hun 
onderzoeksresultaten te presenteren tijdens korte voordrachten.  
Tevens worden er refereeravonden ‘kritisch lezen’ georganiseerd voor geïnteresseerde 
onderzoekers. Zo willen we bevorderen dat onderzoekers wetenschappelijk onderzoek 
kritisch kunnen beoordelen. De avonden worden georganiseerd samen met de Arts-
Assistenten Vereniging (AAV). 
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Hoofdstuk 8. Overige speerpunten 
 
Dit hoofdstuk beschrijft een aantal onderwerpen die van invloed is op onze organisatie, zoals 
de invoering van prestatiebekostiging, klachtenafhandeling,  vast goed en 
informatietechnologie, zoals ICT/EPD.  
 
 
8.1 Invoering van prestatiebekostiging  
De kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle (regeling CU/NR-100.060) 
is per 2012 komen te vervallen. De NZa heeft bepaald dat ziekenhuizen per 2012 zelf hun 
AO/IC-proces inrichten. Als onderdeel van de AO/IC heeft het Maasstad Ziekenhuis besloten 
de steekproef, die werd uitgevoerd onder de DBC-systematiek, voort te zetten onder de 
DOT-systematiek en uit te breiden met DBC-zorgproducten en overige producten. In de 
steekproef is de rechtmatigheid van de declaraties aan de hand van de genoemde 
declaratiebepalingen beoordeeld. Daarnaast heeft het Maasstad Ziekenhuis zich het 
afgelopen jaar ingezet om de nieuwe wijze van registratie en declaratie onder DOT efficiënt 
te laten verlopen. Door het afgeven van het verantwoordingsdocument heeft PWC 
vastgesteld dat het Maasstad Ziekenhuis heeft voldaan aan de eisen van de Nederlandse 
Zorgautoriteit (NZa), met uitzondering van de bepalingen genoemd in de paragraaf 
‘onderbouwing van het oordeel van beperking’ in de controleverklaring van de accountant. 
Voor 2012 kan, met uitzondering van hetgeen genoemd is in de paragraaf ‘onderbouwing 
van het oordeel van beperking’ in de controleverklaring van de accountant bij het 
verantwoordingsdocument, derhalve met 95 procent betrouwbaarheid en 97 procent 
nauwkeurigheid worden geconcludeerd dat het totaalbedrag van de in 2012 gefactureerde 
DBC’s, DBC-zorgproducten en overige producten juist is. Hiermee heeft het Maasstad 
Ziekenhuis voldaan aan de gestelde richtlijnen. 

Formele controle  
Ook in 2012 heeft het Maasstad Ziekenhuis wederom een aantal periodieke formele 
controles over de voorgaande jaren gekregen van de zorgverzekeraars. Zo controleren de 
zorgverzekeraars de rechtmatigheid van de zorg die door het Maasstad Ziekenhuis wordt 
gedeclareerd. Aan de hand van deze formele controles wordt gecontroleerd of de DBC- 
registratieregels juist zijn toegepast. In 2012 was de overgang van DBC- naar DOT-
zorgproducten een feit en dit heeft geleid tot nieuwe regels. Het aantal vorderingen naar 
aanleiding van onjuiste DBC’s daalt in het Maasstad Ziekenhuis. Op het moment van 
opstellen van dit jaarverslag zijn nog geen controles geweest in 2013. 
 

8.2 Klachten  
Onder de kernwaarde ‘voortdurend verbeteren’ heeft het Maasstad Ziekenhuis ervoor 
gekozen om de registratie van klachten onder te brengen in het VMS. Wij maken in onze 
klachtenregeling onderscheid tussen klachtenbemiddeling door klachtenfunctionarissen en 
klachtenbehandeling door de klachtencommissie (zie hiervoor hoofdstuk 10).  
 
Klachtenbemiddeling  
Bij klachtenbemiddeling spelen de klachtenfunctionarissen een centrale rol in de intake en de 
registratie van klachten en het monitoren van de afhandeling van klachten. Binnen de 
klachtbemiddeling wordt geen oordeel over de gegrondheid van een klacht gegeven. 
Klachten worden zoveel mogelijk decentraal afgehandeld. Dit heeft als doel om transparant 
te zijn voor alle betrokken partijen, (structurele) tekortkomingen te verbeteren, meer 
betrokkenheid bij de afhandeling van klachten te bewerkstelligen en op lange termijn een 
proactieve houding met betrekking tot het voorkomen van klachten te realiseren. 
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Klachten worden standaard digitaal uitgezet naar de (zorg)manager en de directeur van het 
betreffende bedrijfsonderdeel. Nadat de klacht is besproken door het management, zet de 
zorgmanager de klacht via het systeem uit naar degene die de klacht zal afhandelen. Die 
registreert op welke wijze dit is gebeurd en hoe klager dit heeft ervaren. De 
klachtenfunctionaris informeert vervolgens bij de klager of de klacht naar tevredenheid is 
afgehandeld en sluit daarna het klachtdossier. Als de klacht niet decentraal kan worden 
afgehandeld, verloopt de afhandeling van de klacht centraal via de klachtenfunctionaris.  
 
In 2012 bedroeg het aantal klachten ontvangen via de klachtenfunctionarissen 864. Deze 
klachten zijn onder te verdelen in vier categorieën: medisch/verpleegkundig, relationeel, 
organisatorisch en financieel. Figuur 4  geeft aan welk deel van het aantal klachten 
betrekking had op deze categorieën.  

 

Figuur 4 procentuele verdeling aard van de klacht 

 
8.3 Communicatie met de patiënt 
Het Maasstad Ziekenhuis hecht belang aan goede communicatie met de patiënten. De 
patiënt anno 2012 is een mondige, kritische consument en heeft meer uitgesproken wensen 
ten aanzien van de aard en de kwaliteit van de geboden zorg. Hij wil door de arts 
meegenomen worden in beslissingsprocessen om in samenspraak tot het beste 
behandeltraject te komen. Patiënten willen als volwaardig gesprekspartner gezien worden en 
daarbij volledig en juist geïnformeerd worden. 
 
Internet en social media 
Naast de geijkte communicatiekanalen als mond-tot-mondreclame, televisie en 
dagbladen/tijdschriften, heeft het ziekenhuis in 2012 ook gebruikt gemaakt van de inzet van 
online kanalen, met name internet en social media. De corporate website 
www.maasstadziekenhuis.nl, extranet, intranet en de website voor ouders met kinderen 
www.pandamaasstadziekenhuis.nl werden aangevuld met microsites als 
www.robotexpertisecentrum en www.handenpolsexpertise.nl. Met deze subwebsites richten 
we ons op een specifiek specialisme en kunnen we de patiënt optimaal informeren over 
deelgebieden. Vanwege het grote bereik is de inzet van social mediaplatforms een goed 
middel om interactie te creëren met de patiënt en om deze vervolgens beter te leren kennen. 
Met de inzet van social media komen we nog beter tegemoet aan de wens van de patiënt om 
gehoord te worden en om mee te denken.  
De online wereld houdt echter niet op bij een website en social media. We zien hierin kansen 
om de zorg beter, efficiënter en ook leuker te maken. Dat resulteerde in een succesvolle app, 
die dient als routewijzer naar en in het ziekenhuis én de mobiele site met to-the-point 
informatie over het ziekenhuis.  
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Maasstad TV 
Met de introductie van Maasstad TV kwamen we in 2012 tegemoet aan aansprekende en 
heldere voorlichting voor zorgvragers in en buiten het ziekenhuis. Door narrowcasting (tv-
schermen bij de poli’s) geven we via voorlichtingsfilms informatie over actuele thema’s en 
services in het ziekenhuis – bijvoorbeeld over actuele wachttijden. Hiermee worden 
verwachtingen beter gemanaged. 

 
8.4 Vastgoed 
Begin 2012 heeft de directie de opdracht gegeven om de facilitaire afdeling te 
professionaliseren. De focus lag primair op Huisvesting, Projecten en G&T. Deze opdracht 
bestonden uit het volgende deelopdrachten:  

 Opdracht 1: Richt project portfolio management in voor alle projecten binnen het 
werkgebied Facilitair en draag dit uiterlijk eind 2012 over aan de lijnorganisatie 

 Opdracht 2: Richt beheerprocessen (gebaseerd op ITIL) in voor alle teams binnen het 
werkgebied Facilitair en draag dit uiterlijk eind 2012 over aan de lijnorganisatie 

 Opdracht 3: Zet de afdeling Huisvesting opnieuw op binnen het werkgebied Facilitair 
en draag dit uiterlijk 1 oktober 2012 over aan de lijnorganisatie 

Context 
‘Professionaliseer de afdeling Facilitair in al haar mogelijke facetten wat leidt tot verbetering 
in organisatie, structuur en uitvoering. Communicatie, beschikbaarheid,  kostenbeheersing 
en toekomstvastheid vormen de pijlers van alle binnen de opdracht vallende activiteiten.’ 
 
Doel 
Kwalitatief hogere dienstverlening en verlaging beheerkosten door: 

 Verduidelijking van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en rollen; 
 Verduidelijking en aanscherping van de door Facilitair geleverde producten en 

diensten; 
 Maatwerk waar nodig. 

Binnen de professionaliseringsslag waren een cultuuromslag en aanpassingen in die 
betreffende organisatie onvermijdelijk. De professionalisering had als operationeel doel het 
verlagen van de openstaande verstoringen (2300 stuks), wijzigingen (1100 stuks) en 
projecten (180 stuks). In 2012 is er een enorme inhaalslag gemaakt door verbetering in 
aansturing, gestructureerd werken en genoodzaakte wijzigingen in de organisatie. De 
aantallen zijn nu: verstoringen (330 stuks), wijzigingen (250 stuks) en projecten (65 stuks). 
 
Het jaar 2013 
In 2013 wordt er verder geïnvesteerd in het professionaliseren van de afdeling(en). Wel zijn 
investeringen beperkt tot een minimum in verband met de financiële situatie van het 
ziekenhuis. Nut en noodzaak van een investering moeten goed onderbouwd worden en 
getoetst aan criteria als beschikbaarheid, kostenbeheersing en toekomstvastheid. 
In 2013 wordt er projectmatig geïnvesteerd in zaken als klimaatoptimalisatie (die drie jaar in 
beslag zal gaan nemen), het werkklimaat in het Maasstadhuis en het wegwerken van de nog 
openstaande changes uit 2011 en 2012.  
 
Brandveiligheid  
Het Maasstad Ziekenhuis voldoet voor zijn gebouwen aan alle eisen van brandveiligheid. 
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8.5 Informatietechnologie  
Informatie & Communicatie Technologie 
2012 Was voor ICT het jaar van de professionalisering. De toepassing van ITIL-methodieken 
heeft de dienstverlening door de afdeling naar een hoger niveau getild. Hierdoor is de 
beschikbaarheid van de aanwezige technologie geoptimaliseerd en is de veiligheid 
verbeterd. Er is verder gebouwd aan een volledig gedigitaliseerd ziekenhuis. Daarnaast is de 
onderliggende infrastructuur doorontwikkeld zodat ook toekomstige ontwikkelingen kunnen 
worden gefaciliteerd. 
 
Elektronisch Patiënten Dossier  
Op het gebied van het EPD vindt voortdurende verbetering plaats door ingebruikname van 
nieuwe releases en bijbehorende functionele mogelijkheden. Nu het ziekenhuis de 
mogelijkheid heeft om, voor de primaire zorgprocessen, volledig digitaal te werken, is in 2012 
een nieuwe fase gestart. De werkzaamheden met betrekking tot het EPD waren gericht op 
het overgaan van digitaliseren naar automatiseren. Dit betekende dat er (voorbereidende) 
werkzaamheden zijn verricht om functionaliteiten aan het EPD toe te voegen die het 
zorgproces optimaliseren. Uitgangspunten waren: patiëntveiligheid beter waarborgen, 
informatie binnen het EPD stroomlijnen en eenduidig weergeven en gebruiksgemak 
verhogen. 
Er is ook een start gemaakt met het vervangen van het radiologie PACS. Hierbij wordt 
voorgesorteerd op het gestandaardiseerd elektronisch uitwisselen van beelden met andere 
zorgverleners en het hoog beschikbaar maken van alle beelden in een veilige omgeving. 
Vertrouwelijkheid wordt bewerkstelligd door inzage in een patiëntdossier uitsluitend toe te 
staan aan degenen die een zorginhoudelijke, ondersteunende of administratieve rol hebben 
bij de behandeling van een patiënt.  
  
ICT-infrastructuur  
Op het gebied van infrastructuur is de back end van de VDI-omgeving vernieuwd. Hierdoor is 
dit platform schaalbaar geworden en kunnen er steeds meer applicaties virtueel via de thin 
clients aangeboden worden. Hierdoor kon ook de overgang naar Windows 7 en Office 2010 
eind 2012 op de thin clients gefaciliteerd worden. Tevens is onze storage verder uitgebreid 
om te kunnen blijven voldoen aan de gevraagde (beeld)opslagcapaciteit vanuit de 
organisatie. Het ziekenhuisnetwerk is verder geoptimaliseerd en heeft  ook dit jaar zijn 
stabiliteit bewezen met een honderdprocentsbeschikbaarheid. De verbindingen naar buiten 
zijn vernieuwd en ingericht op nieuwe technologieën waardoor we voor de komende jaren 
nog veiliger met de buitenwereld kunnen communiceren. 
  
Regionale samenwerking kennisoverdracht 
De regionale samenwerking is het afgelopen jaar geïntensiveerd. We hebben veel aandacht 
besteed aan kennisuitwisseling en gegevensoverdracht. Er is verder gekeken naar de 
invulling voor het kerndossier (CCR/CCD) en naar praktische toepassingen hiervan. 
Mogelijke pilots hiervoor zijn geëxploreerd en krijgen in 2013 een vervolg. Algemene 
doelstelling is om de papierstromen te minimaliseren en meer elektronisch uit te wisselen. 
  
ICT-dienstverlening aan externe/interne klanten  
De afdeling ICT besteedt voortdurend aandacht aan de standaardisatie en 
professionalisering van haar dienstverlening. Dit wordt verwerkt in en verstrekt door het 
afsluiten van dienstverleningsovereenkomsten (ook wel service level agreements, SLA's 
genoemd). In 2012 zijn de overeenkomsten met externe organisaties voor het leveren en 
doorbelasten van ICT-diensten verder uitgebreid. Ook zijn de eerste overeenkomsten met 
interne klanten gesloten. 
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Hoofdstuk 9. Toekomst van het Maasstad Ziekenhuis 
 
Dit hoofdstuk beschrijft de beleidsbeslissingen op lange termijn voor de personele bezetting, 
investeringen en financiering van het Maasstad Ziekenhuis. Daarbij worden relevante interne 
en externe ontwikkelingen uiteengezet.  
 

9.1 Capaciteitsmanagement en strategische personeelsplanning 
Op het gebied van capaciteitsmanagement is waar mogelijk de personeelsbezetting 
driemaandelijks vooruit gepland. De geplande en daadwerkelijke bezetting is doorlopend 
bewaakt en indien nodig dagelijks bijgewerkt. Bij het planningsproces is gebruik gemaakt van 
een erkende methode voor capaciteitsplanning voor het bepalen van de bezettingsgraad.  
Op basis van zowel externe als interne ontwikkelingen is de behoefte ontstaan om op een 
meer strategische manier met de personeelsbezetting om te gaan. Daartoe is eind 2012 een 
pilot strategische personeelsplanning gestart, waar in 2013 een vervolg aan wordt gegeven.  

Het doel op middellange termijn is om in te zetten op flexibilisering van het 
personeelsbestand, het op peil houden van de employability, het stimuleren van mobiliteit en 
het opzetten van een mobiliteitscentrum. Employability vormt een belangrijke 
arbeidsvoorwaarde. De wensen van het ziekenhuis en de werknemer worden gekoppeld: 
samen gaan deze partijen aan de slag om de talenten van de werknemer te ontwikkelen en 
hem breder inzetbaar te maken. De (vak)kennis moet up to date zijn. Vaardigheden moeten 
adequaat worden toegepast en voortdurend bijdragen aan het succes van het ziekenhuis. 
Hierom moeten medewerkers in staat zijn (en dat moet door de organisatie aangeboden 
worden) om te blijven leren en zich te ontwikkelen. Logisch vervolg is dat de interne mobiliteit 
zal stijgen. Lifetime employability leidt tot een gezondere doorstroom van personeel. En 
daarmee tot meer gemotiveerde, tevreden en gezonde medewerkers. 
 

9.2 Spijkenisse 
Er zijn een aantal ontwikkelingen die de komende periode de aandacht vragen en krijgen van 
het Maasstad Ziekenhuis. De zorgverzekeraars zetten in op concentratie van de acute zorg. 
Dit thema is al onderwerp van bespreking in de regio. Zowel in het verband van de 
Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) als op de Noord- en Zuidoever afzonderlijk. 
De afwegingen rond het Ruwaard van Putten Ziekenhuis hebben extra duidelijk gemaakt dat 
kwaliteitseisen rond acute zorg toenemen en  onderlinge afstemming vragen.  
Het Maasstad Ziekenhuis heeft acute zorg als speerpunt gekozen. De kennis, kunde en 
faciliteiten van ons ziekenhuis bieden extra kansen voor een goede regionale opzet. Het 
Maasstad Ziekenhuis zal hierin een initiërende rol vervullen. De vorming van een coöperatie 
met het Ikazia Ziekenhuis en het Van Weel Bethesda Ziekenhuis zal hieraan bijdragen. Door 
de regio als uitgangspunt te nemen voor het organiseren van goede zorg (patiënt – 
ketenzorg – zorgpaden) zal de onderlinge samenwerking extern en intern aandacht vragen. 
De intensivering van de samenwerking met het Erasmus MC loopt door. 
Ook buiten de directe eigen regio (Albert Schweitzer Ziekenhuis) zoeken we naar activiteiten 
die kwaliteit en doelmatigheid verbeteren. Het aanscherpen van de strategische koers (STZ, 
acute zorg, oncologisch netwerk, Diagnostisch centrum) en het versterken van de 
organisatie zullen voor 2013 speerpunten zijn. Rode draad in alles blijft het borgen en 
verbeteren van kwaliteit en veiligheid. 
 
 
9.3 Investeringen 
Een ziekenhuis is een kapitaalintensief bedrijf. Om de investeringen in goede banen te 
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leiden, heeft in 2012 een herijking plaatsgevonden van de besluitvormingsprocessen die de 
basis vormen van de investeringen. De Investeringscommissie komt maandelijks bij elkaar. 
Momenteel wordt een meerjareninvesteringsbegroting opgesteld alsmede een 
meerjarenonderhoudsplan. Deze zullen medio 2013 gereed zijn. 
 

9.4 Financiering 
Eind 2012 zijn de onderhandelingen met de zorgverzekeraars gestart voor 2013. Deze 
onderhandelingen zijn inmiddels allemaal afgerond en hebben geleid tot overeenstemming 
op de hoofdpunten. Aan enkele verzekeraars wordt reeds gefactureerd over 2013. Voor 
2013 is voor ongeveer 80 procent van de omzet een aanneemsom afgesproken.  
 
 
9.5 Omstandigheden die van invloed zijn  
De voormalige ziekenhuislocaties Clara en Zuider zijn nog steeds in eigendom van het 
Maasstad Ziekenhuis. Voor de grond waar de huidige ziekenhuislocatie op is gebouwd is € 
19,9 miljoen betaald. Dit is voor zelfde bedrag verantwoord in de jaarrekening. Voor het 
resterende bedrag ten opzichte van de grondprijs van € 27 miljoen, te weten € 7,1 miljoen, is 
met de gemeente Rotterdam een lening afgesloten.  Deze lening is verantwoord onder de 
langlopende schulden. Zodra één van de voormalige locaties wordt verkocht, zal het 
Maasstad Ziekenhuis de verkoopopbrengst moeten gebruiken voor de aflossing van deze 
lening. Eventuele meer- of minderopbrengsten ten opzichte van de gecalculeerde 
verkoopopbrengst komen ten gunste c.q. ten laste van de gemeente Rotterdam en het 
Ministerie van VWS.  De rente over de lening en de met deze locaties samenhangende 
kosten mogen in mindering gebracht worden op de daadwerkelijk opbrengst. 
 
Over de lening van € 7,1 miljoen is inmiddels per ultimo 2012 € 2,125 miljoen aan rente over 
meerdere jaren verantwoord onder de overige vorderingen enerzijds en overige schulden 
anderzijds. Aan samenhangende kosten is per ultimo 2012 € 2,045 miljoen als vordering op 
de in de toekomst te bepalen eindafrekening opgenomen. Op basis van de huidige situatie in 
de markt is de verwachting dat verkoop van de oude locaties tot een minderopbrengst zal 
leiden wat betekent dat de gemeente Rotterdam en het Ministerie van VWS moeten 
bijdragen. Met deze partijen en met het College Sanering Zorginstellingen vindt regelmatig 
overleg plaats over deze kwestie. Het beleid van het Maasstad Ziekenhuis is gericht op het 
zo spoedig mogelijk verkopen van beide locaties. De verkoopopbrengst  zal moeten passen 
in een voor de gemeente Rotterdam en het Ministerie van VWS aanvaardbare financiële 
afrekening. Momenteel worden verkennende gesprekken gevoerd met een partij die 
geïnteresseerd is in de locatie Zuider. Over de locatie Clara wordt overleg gevoerd met de 
gemeente Rotterdam, aangezien deze locatie onderdeel uitmaakt van de plannen voor de 
nieuwe Kuip. 
We willen de samenhangende kosten tot een minimum beperken. In dit licht worden 
momenteel plannen tot sloop van de locatie Clara uitgewerkt. Volgens de planning kan de 
sloop in de 2e helft van 2013 beginnen. 
Met de Groene Groep lopen nog gesprekken ter afwikkeling van de oorspronkelijk overeen 
gekomen verkoop van de locatie Zuider. De uitkomst van een door het Maasstad Ziekenhuis 
ingestelde kort geding-procedure in 2011 was dat De Groene Groep niet gehouden kon 
worden aan de overeenkomst tot koop. De mogelijkheid bestaat dat het Maasstad 
Ziekenhuis alsnog een bodemprocedure zal opstarten.  In dit stadium is geen inschatting te 
maken van hiermee samenhangende opbrengsten dan wel kosten. 

Dialoog met Vestia over kosten vertraagde verhuizing 
De verhuizing in 2011 is vertraagd doordat de parkeergarage niet tijdig is opgeleverd. In 
plaats van 1 maart 2011 is het nieuwe ziekenhuis op 17 mei 2011 in bedrijf gegaan. Over de 
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omvang en vergoeding van de extra kosten die dit uitstel heeft veroorzaakt zijn Vestia en het 
Maasstad Ziekenhuis reeds geruime tijd in gesprek. Eind 2012 is besloten een proces van 
‘pre-arbitrage’ te laten uitvoeren met als doel om dit tot een finale conclusie te kunnen 
brengen. Deze pre-arbitrage moet nog worden afgerond. Op basis hiervan zullen beide 
besturen moeten vaststellen of ze tot een vergelijk kunnen komen. Mocht dit onverhoopt niet 
het geval zijn, dan zal dit het instellen van arbitrage de vervolgstap zijn. In de jaarrekening 
2011 is voor deze aanspraak een vordering van € 0,5 miljoen opgenomen. Op basis van de 
gemaakte extra kosten voor het uitstel van de verhuizing verwacht het Maasstad Ziekenhuis 
dat de uiteindelijke vergoeding belangrijk hoger zal uitvallen. Voorzichtigheidshalve hebben 
we dit echter niet financieel verantwoord in de jaarrekening 2012. 

Toepassing Pro Rata-regeling voor de BTW 
Voor 2011 heeft het Maasstad Ziekenhuis uit hoofde van de Pro Rata-regeling een verzoek 
tot teruggave van BTW op algemene kosten ingediend bij de Belastingdienst.  De 
Belastingdienst heeft geantwoord dat zij een ander standpunt heeft omtrent de wijze waarop 
deze regeling in deze situatie dient te worden toegepast. In overleg met de Belastingdienst is 
afgesproken dat we een procedure opstarten en het verschil van inzicht zullen voorleggen 
aan het Gerechtshof.  
Voorzichtigheidshalve hebben wij in de jaarrekening 2012 de oorspronkelijk opgenomen 
vordering van € 1,873 mln. afgewaardeerd tot € 0,8 mln. 
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Hoofdstuk 10. Medezeggenschap en overige organen 
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende inspraak- en adviesorganen, klachtencommissies 
en andere commissies besproken die deel zijn van de organisatie.  
 
 
10.1 Medezeggenschap  
Het Maasstad Ziekenhuis kent vier inspraak- en adviesorganen, die verschillende belangen-
groepen vertegenwoordigen. Deze organen geven gevraagd en ongevraagd advies aan de 
Raad van Bestuur over beleid en voorgenomen besluiten in het ziekenhuis.  
 
 
Inspraak/adviesorganen  
 

 
Vertegenwoordiging van  

Patiëntenraad  patiënten  
Ondernemingsraad  medewerkers  
Vereniging Medische Staf  medische staf  
Verpleegkundige Adviesraad  verpleegkundigen en verzorgenden  
Tabel 20 Medezeggenschap 
 
10.1.1 Ondernemingsraad 
De ondernemingsraad bestond tot en met mei 2012 uit 11 leden, te weten: 
Marijke Gommans-Dane    - voorzitter  
Bea Nobel   - vice-voorzitter 
Henny Rozeboom  - secretaris 
Bert den Breker  - lid 
Dick de Bruijn   - lid 
Monica Deugd  - lid 
Roelof Mevius   - lid 
Nel Sleeuwenhoek  - lid 
Kees Stigter   - lid 
Coby Termijn   - lid 
Iris Weerman   - lid 
Nel Evers   - ambtelijk secretaris 
 
Op 22 mei 2012 zijn er verkiezingen gehouden voor een nieuwe ondernemingsraad waarbij 
17 nieuwe leden zijn gekozen. De nieuwe leden van de ondernemingsraad zijn per 5 juli door 
de Raad van Bestuur geïnstalleerd. 
 
De nieuwe ondernemingsraad bestaat uit de volgende leden: 
Marja Brakxhoofde  - voorzitter 
Roelof Mevius   - vice-voorzitter 
Agnes Termeer  - lid dagelijks bestuur 
Bert den Breker  - lid 
Dick de Bruijn   - lid 
Monique Erkelens  - lid 
Miranda de Laat  - lid 
Mirzet Mehmedagic  - lid 
Wieteke van der Paal  - lid 
Wendy Ramos Monteiro - lid 
Bea Nobel   - lid 
Ron Schouten   - lid 
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Jordy Selhorst   - lid 
Nel Sleeuwenhoek  - lid 
Kees Stigter   - lid 
Lisa Vietsch   - lid 
Iris Weerman   - lid 
Nel Evers   - ambtelijk secretaris 
 
Voor actuele informatie en de commissieverdeling kunt u altijd de gegevens op @nnet  
raadplegen.   
 
De ondernemingsraad heeft in 2012 de volgende reacties gegeven op 
instemmingsaanvragen:  

 Instemmingsaanvraag aanpassing van het dienstrooster AIOS Radiologie.  
De ondernemingsraad heeft ingestemd met de aanpassing van het dienstrooster 
AIOS Radiologie, met de opmerking dat de werktijden in overeenstemming moeten 
zijn met de Arbeidstijdenwet en dat de betrokken medewerkers akkoord zijn met deze 
aanpassing. 

 Instemmingsaanvraag CAO-wijziging.  
De ondernemingsraad heeft ingestemd met het voorstel voor een aangepast 
beloningsbeleid gedurende de tweede opleiding in de zorg/specialistische 
vervolgopleiding. De ondernemingsraad heeft geconstateerd dat dit beleid op 
positieve wijze afwijkt van de CAO waarbij de voordelen voor medewerkers geborgd 
zijn. De ondernemingsraad gaat ervan uit dat deze CAO wijziging zo snel mogelijk 
naar de medewerkers zal worden gecommuniceerd.  

 Instemmingsaanvraag richtlijnen met betrekking tot relaties op het werk.  
De ondernemingsraad is akkoord gegaan met de richtlijnen voor relaties op het werk.  

 Instemmingsaanvraag Praktijkreglement opleiding tot peritoneaal 
dialyseverpleegkundige.  
De ondernemingsraad heeft met enkele opmerkingen ingestemd met het 
praktijkreglement opleiding tot peritoneaal dialyseverpleegkundige. 

 Instemmingsaanvraag Praktijkreglement dialyseverpleegkundige.  
De ondernemingsraad is akkoord gegaan met het praktijkreglement 
dialyseverpleegkundige.  

 Instemmingsaanvraag Praktijkreglement opleiding tot medium care verpleegkundige 
IC.  
De ondernemingsraad heeft ingestemd met het praktijkreglement opleiding tot 
medium care verpleegkundige met inachtneming van de volgende opmerkingen: (1) 
De ondernemingsraad heeft geconstateerd dat de minimum toelatingseisen voor de 
opleiding tot medium care verpleegkundige moeten worden omschreven in het 
reglement.  (2) De ondernemingsraad heeft geadviseerd om per vakgebied de 
protocollen uitgebreider te communiceren naar de nieuwe betrokken medewerkers en 
dat opvolging wordt gecontroleerd. De ondernemingsraad gaat ervan uit dat de 
praktijkopleider de stagiairs goed begeleidt en van de relevante informatie voorziet. 

 Instemmingsaanvraag Kledingbeleid.  
De ondernemingsraad heeft ingestemd met het besluit ten aanzien van het 
kledingbeleid, een en ander naar aanleiding van veranderde wetgeving en 
verduidelijking van afspraken rondom hygiëne en kledingvoorschriften. 

 
De ondernemingsraad heeft in 2012 de volgende adviezen gegeven:  

 Adviesaanvraag Herinrichting MaAssist.  
De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over het verkopen van de aandelen 
van de Joint Venture MaAssist. 
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 Adviesaanvraag met betrekking tot memo ‘Op weg naar verandering’.  
De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de herinrichting van de 
beheerafdelingen. Vanwege het feit dat de organisatie continu in beweging is, waren 
een aantal aanbevelingen reeds gerealiseerd of werden op korte termijn gerealiseerd. 
De ondernemingsraad deelt de visie op deze veranderingen. De ondernemingsraad 
wil graag geïnformeerd blijven over toekomstige veranderingen in de organisatie. 

 Adviesaanvraag Reglement Raad van Bestuur.  De ondernemingsraad is akkoord 
gegaan met het reglement van de Raad van Bestuur met de volgende opmerkingen: 
(1) De ondernemingsraad is van mening dat een Raad van Bestuur van twee 
personen vrij summier is hetgeen de besluitvorming kan bemoeilijken. Unanimiteit 
van besluitvorming is derhalve van groot belang. (2) De ondernemingsraad hecht er 
waarde aan dat de Raad van Bestuur zich transparant opstelt binnen de organisatie. 

 

10.1.2 Patiëntenraad  
De Patiëntenraad (PAR) is in het najaar van 2005 geïnstalleerd voor de behartiging van de 
gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het Maasstad Ziekenhuis. In tabel 21 is 
de samenstelling van de Patiëntenraad weergegeven.  
 
 
Naam  

 
Bestuursfunctie  
 

Dhr. R. Bausch  adviseur tevens voorzitter  
Dhr. J. Nabbe adviseur tevens secretaris 
Dhr. R. Copier Lid 
Mevr. C. Bol lid (per 01-04-2012) 
Mevr. Y. Koomen lid (per 01-09-2012) 
Tabel 21 Samenstelling Patiëntenraad 
 
Werkzaamheden 2012  
Het jaar 2012 heeft voor de Patiëntenraad in het teken gestaan van vernieuwing. Zo werden 
er nieuwe leden aangetrokken om de leden die door hun zittingstermijn heen waren op te 
volgen. Niet alleen de samenstelling van de Patiëntenraad veranderde, ook de organen waar 
de Patiëntenraad met enige regelmaat mee in contact treedt hebben een nieuwe 
samenstelling gekregen. Bij de wijzigingen binnen de Raad van Toezicht heeft de 
Patiëntenraad een prominente rol gespeeld, door het voordragen van een nieuw lid. De 
relatie met de Raad van Toezicht is in het afgelopen jaar verstevigd door kennismaking met 
de nieuwe voorzitter. Verder heeft de Patiëntenraad in 2012 vier overlegvergaderingen 
gehad met de bestuurder. Daarnaast heeft de Patiëntenraad elf keer onderling vergaderd.  
De Patiëntenraad heeft ook in 2012 diverse werkzaamheden verricht om de 
patiëntenbelangen te bevorderen. De commissie-Lemstra heeft een uitvoerige mondelinge 
en schriftelijke toelichting gegeven over de activiteiten die de Patiëntenraad eerder heeft 
ondernomen om een calamiteit als de Klebsiella-besmetting te voorkomen. Eveneens is 
gedurende het eerste halfjaar periodiek overleg gevoerd over de ontwikkeling van belangrijke 
indicatoren van K&V en VMS. Helaas heeft dit in het tweede halfjaar geen adequaat vervolg 
gekregen. Getracht is tevens het overleg op gang te brengen over bepaalde aspecten van de 
Patiënt Tevredenheid Metingen en een vergelijking te doen maken met de meer gebruikelijke 
CQ metingen elders.   
 
De Patiëntenraad was bovendien verheugd om een bijdrage te leveren aan het programma 
Gastvrije Zorg. Het Maasstad Ziekenhuis nam voor het eerst deel aan het programma en 
kreeg daarbij drie sterren toegekend. De Patiëntenraad vindt deelname zeer waardevol en 
zal ook in de toekomst zijn medewerking verlenen. De Patiëntenraad heeft daarnaast 



 
 

68

deelgenomen aan een externe VMS-audit en een delegatie van de Patiëntenraad heeft een 
symposium over patiëntveiligheid bijgewoond. 
 
Aan de hand van een aantal opmerkingen uit een IGZ-rapport heeft de Patiëntenraad het 
functioneren van de SEH aan de orde gesteld. Ook de toepassing van de hygiëneregels in 
de dagelijkse praktijk kwam aan de orde. Dit naar aanleiding van een uitzending van Zembla, 
waaruit bleek dat die regels in drie andere ziekenhuizen slecht werden nageleefd. De 
Patiëntenraad is daarnaast extern actief geweest in NCZ- en SRZ-verband. In NCZ-verband 
is in het bijzonder aandacht geweest voor de betekenis en de bruikbaarheid van KNMG 
Kwaliteitsnormen en voor mogelijkheden om calamiteiten, zoals bij Medisch Spectrum 
Twente, te voorkomen.  
 

10.1.3 Vereniging Medische Staf  
De medisch specialisten zijn georganiseerd en vertegenwoordigd in de Vereniging Medische 
Staf (VMS). Op 31 december 2012 telde de Vereniging Medische Staf 199 leden. Het 
bestuur bestaat uit zeven leden. Zie tabel 22 voor de samenstelling van het bestuur. De 
vereniging heeft een eigen begroting en jaarrekening.  
De taken en werkwijze van het bestuur van de VMS zijn vastgelegd in een reglement. Het 
bestuur overlegt maandelijks met de leden van de VMS in de kernstafvergadering, waarin 
elke vakgroep door een kernstaflid wordt vertegenwoordigd. In deze vergadering vindt 
besluitvorming plaats over adviesaanvragen vanuit de organisatie, beleidsvoornemens en 
zorginhoudelijke aangelegenheden. Tweemaal per jaar is er een algemene ledenvergadering 
waarin onder andere de bestuursverkiezing plaatsvindt en de jaarrekening wordt vastgesteld.  
Het bestuur van de VMS en de directie van het Maasstad Ziekenhuis vergaderden in 2012 
maandelijks. Daarnaast neemt een afvaardiging van het VMS-bestuur (voorzitter en 
secretaris) deel aan het RvB-overleg.  
 
 
Naam 

 
Functie 
 

 
Bestuursfunctie 

Martin van der Ent Interventie Cardioloog voorzitter 
Mike Kliffen Klinisch Patholoog vice-voorzitter 
Peter Paul Coene Chirurg lid 
Angelique Weel Reumatoloog lid 
Martin Baartmans Kinderarts lid 
René van den Dorpel Internist lid 
Tabel 22 Samenstelling Bestuur Medische Staf 
 
Kenmerken 2012 
Het jaar 2011 was een jaar met hoogte- en dieptepunten. Met name de hele Klebsiella-
affaire liet zijn sporen na bij de voltallige medische staf. In 2012 hebben de medisch 
specialisten op elk gebied maatregelen genomen om herhaling te voorkomen en een 
eventuele nieuwe uitbraak onder controle te houden. Helaas kregen we de proef op de som 
al in 2012. Een uitbraak van de VRE-bacterie zette ons mooie nieuwe ziekenhuis opnieuw 
onder druk. Onze voorzorgsmaatregelen en aangepaste procedures bleken uitstekend; de 
vlotte en effectieve aanpak dient inmiddels als voorbeeld voor andere klinieken.  
 
De medische staf besloot in 2012 tot een vrijwel volledige vernieuwing van het Stafbestuur. 
In een uitgebreide procedure werden zes vertegenwoordigers gekozen die de samenhang 
binnen de Medische Staf borgen. Op 27 augustus werd het nieuwe bestuur geïnstalleerd.  
Halverwege het jaar trad ook het tweede lid van de Raad van Bestuur in functie. 
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De nieuwe RvB oriënteerde zich samen met het Stafbestuur op een verdieping van de 
samenwerking tussen organisatie en medische staf, in de richting van een duaal 
managementsysteem dat in 2013 zijn beslag krijgt. Alle partijen hebben deze uitdaging met 
enthousiasme begroet.  
Als voorbereiding hierop heeft het Medisch Stafbestuur zich gebogen over de structuur, 
vertegenwoordiging en vergaderdiscipline die noodzakelijk zijn om voldoende toegerust te 
zijn voor het duale management. Bovendien werd een procedure gestart om het bestuur de 
professionele ondersteuning te geven die noodzakelijk is. De heer Van der Ent (voorzitter 
van het Stafbestuur) en de heer Kliffen (vice-voorziter)  handelen de procedurele zaken af en 
vertegenwoordigen het Stafbestuur tegenover de RvB. 
 
Dwars door de opbouwende plannen van RvB en Stafbestuur heen kwam in 2012 de 
zorgelijke financiële situatie van het ziekenhuis aan het licht. Uiteraard speelden daarbij de 
verhuizing en de effecten van de Klebsiella-affaire een rol. Eerste prioriteit werd, na een 
garantie van kwaliteit en veiligheid van het ziekenhuis, een structurele reductie van kosten. 
Dit trok nogmaals een wissel op de flexibiliteit, loyaliteit en inventiviteit van alle medewerkers. 
Ziekenhuisbreed werd nagedacht over herstelplannen. Daarmee werden sommige 
opbouwende ideeën, die gerealiseerd zouden worden in de nieuwbouw, tijdelijk in de ijskast 
gezet. De geformuleerde herstelplannen zijn geïmplementeerd, en hebben tot op heden tot 
goede resultaten geleid.  
 
Ondanks deze herstelplannen is het verder inrichten van het Bureau Kwaliteit en Veiligheid 
binnen het ziekenhuis noodzakelijk. Het stafbestuur heeft de heer Coene naar voren 
geschoven om samen met de heer Dorresteijn het onderwerp voldoende zwaar op de 
agenda te houden. In 2011 al werd JCI gekozen als ambitieus en sterk kwaliteitssysteem. In 
2012 is fors doorgezet om aan de JCI-standaarden en -accreditatie te kunnen voldoen.  
In 2012 werd, op aangeven van de IGZ ook het IFMS systeem opgezet. Doelstelling is om 
het individueel presteren van de medisch specialist te evalueren. Via de A&A-methode zullen 
de specialisten zichzelf en elkaar een spiegel voorhouden. De eerste trainingen voor 
assessor volgens het A&A systeem werden eind 2012 gepland. Vanuit het Stafbestuur zorgt 
de heer Baartmans voor de inbedding van het systeem in de organisatie.    
De informatievoorziening, automatisering en registratie, veiligheid en functionaliteit van deze 
systemen worden steeds belangrijker binnen het ziekenhuis. Namens het Stafbestuur is de 
heer Van der Ent verantwoordelijk voor deze onderwerpen. 
 
De Raad van Bestuur en het Stafbestuur willen opnieuw proberen een strategisch 
beleidsplan van het ziekenhuis op te stellen. Regionale samenwerking is een speerpunt, en 
de problematiek rond het Ruwaard van Putten Ziekenhuis fungeert als katalysator. De basis 
is gelegd voor een verdere profilering die van binnenuit gedragen wordt.  
In december werden daartoe een tweetal drukbezochte stafdagen georganiseerd. Niet alleen 
kreeg het onderwerp Kwaliteit en Veiligheid veel aandacht, ook keken wij naar de 
strategische kansen van het ziekenhuis en de manier waarop de Medische Staf invulling kan 
geven aan regionale kansen. Als lid van het Stafbestuur vertaalde mevrouw Van Weel de 
uitkomsten van de stafdagen in een eerste aanzet voor een nieuw strategisch plan. 
In de laatste maanden van 2012 werden de regionale samenwerkingsverbanden door alle 
specialismen aangetrokken en bevestigd.  
 
Regionale samenwerking werd ook verstevigd op het gebied van opleiding en onderzoek. In 
het kader van onze kandidaatsstatus STZ zijn deze onderwerpen omarmd en uitgediept. Niet 
alleen leverde het nieuwe en vernieuwde regionale contacten op, ook is de inhoudelijke en 
organisatorische verdieping voor onze eigen specialisten een uitdaging. De volledige 
medische staf vindt het toewerken naar de STZ-status inmiddels vanzelfsprekend. De heer 
Van den Dorpel heeft, als vertegenwoordiger van het Stafbestuur, de begeleiding van het 
STZ-traject met veel bezieling ter hand genomen.  
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In 2012 hebben RvB en Stafbestuur een nieuwe samenwerking ingezet. Deze zal in 2013 
verder vorm krijgen. Kwaliteit en Veiligheid blijven topprioriteit. Daarnaast worden initiatieven 
genomen om, binnen de enge financiële mogelijkheden, uit te groeien tot een speler die 
regionaal en op onderdelen zelfs regio-overstijgend, van belang is. 
 

10.1.4 Verpleegkundige Adviesraad  
De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) is het adviesorgaan van de verplegende en  
verzorgende professionals. Het hoofddoel van de VAR is het verbeteren en waarborgen van 
de kwaliteit van de verpleegkundige zorg in het ziekenhuis. Voor de samenstelling van de 
VAR zie tabel 23.  
 
 
Naam 

 
Functie & Afdeling 
 

 
Bestuursfunctie 

Peter van der Weegen Zorgmanager voorzitter 
Peter van Hilten Kinderbrandwonden-

verpleegkundige 
vice-voorzitter 

Henk Kok Interventieverpleegkundige secretaris 
Rob van Komen Teamleider 

brandwondencentrum 
lid 

Rob Oosterhof Avond, - nacht- en 
weekendhoofd 

lid 

Machteld Hiensch CCU-verpleegkundige lid 
Janneke Verburg Dialyseverpleegkundige lid 
Jolanda Malefason IC-verpleegkundige lid 
Louise Hamar SHE-verpleegkundige lid 
Karin Djermor SHE-verpleegkundige lid 
Marielle van Gameren Verpleegkundig specialist op 

de SEH 
lid 

Nel Evers  secretaresse 
Tabel 23 Samenstelling Verpleegkundige Adviesraad 
 
Taken en werkwijze 
De VAR adviseert de directie over de verpleegkundige zorg. De VAR adviseert de directie 
niet alleen over onderwerpen waarbij de directie en VAR beide belang hebben, maar ook 
over onderwerpen die aanzienlijke consequenties kunnen hebben voor de beroepsgroep. 
Tevens draagt de VAR bij aan deskundigheidsbevordering van de verpleegkundige- en 
verzorgende beroepsgroep. 
De VAR heeft in 2012 twee trainingen gevolgd die beide tot doel hadden om de VAR voor te 
bereiden op de nieuwe positie binnen de organisatie. Deze positie zal eisen stellen aan hoe 
de VAR moet functioneren met andere geledingen binnen het ziekenhuis. Dit zal in 2013 
meer gestalte krijgen. De VAR heeft in 2012 structureel gezamenlijk overleg gehad met de 
Ondernemingsraad, Patiëntenraad en Medische Staf. 
In de VAR-vergaderingen is het afgelopen jaar structureel overleg geweest met Bureau 
Kwaliteit en Veiligheid. Ook is er een VAR-afvaardiging toegetreden tot de Infectie Preventie 
Commissie, een aanbeveling die voortvloeide uit het rapport-Lemstra. 
De VAR heeft in 2012 een rondetafelconferentie gehouden over regeldruk. Dit is geïnitieerd 
vanuit ‘V&VN 2020’. Tevens zijn we samen met de verpleegkundig specialisten begonnen 
met een ‘Journal Club’. De VAR is ook betrokken bij de overleggen van de Samenwerkende 
Topklinische Opleidingsziekenhuizen, onder andere op gebied van de nieuwe 
beroepsprofielen ‘V&VN 2020’. 
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Adviezen 
In 2012 bracht de VAR over de volgende onderwerpen advies uit aan de directie: 

 Wassen zonder water 
 Landelijke richtlijnen over verslaglegging verpleegkundigen 

 
10.2 Klachten  
 
10.2.1 Klachtencommissie  
Conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) heeft het Maasstad Ziekenhuis 
een klachtencommissie bestaande uit vier interne leden (namens medici en 
verpleegkundigen van het ziekenhuis), drie externe leden (namens huisartsen- en 
patiëntenorganisaties uit de regio), aangevuld met een onafhankelijke voorzitter, zie tabel 24.  
 
 
Naam 

 
Functie 
 

 
Bestuursfunctie 

Mevrouw mr. A.F. de Kok  voorzitter 
De heer drs. C. Sallaerts  extern lid, vice-voorzitter 
Mevrouw V. Moraal  extern lid 
De heer drs. R. Hoegen Huisarts extern lid 
Mevrouw drs. M. Westerink Neuroloog plaatsvervangend intern lid 
Mevrouw drs. L. Verbrugge Anesthesist intern lid 
De heer drs. R. Kingma Orthopeed intern lid 
Mevrouw N. Wansink Zorgmanager intern lid 
Mevrouw A. Maliepaard Teamleider intern lid 
Mevrouw P. de Goeij  ambtelijk secretaris 
Tabel 24 Samenstelling klachtencommissie 
 
In 2012 beperkte een klacht zich soms tot één gebeurtenis, maar veelal waren er meerdere 
klachtaspecten die klagers door de klachtencommissie behandeld wilden zien. Zo waren er 
in 2012 14 klagers die samen 44 klachten hadden. 
 
 
Jaar 
 

 
Aantal klachten 

2012 44 
Tabel 25 Aantal klachten bij de klachtencommissie 
 
De klachtencommissie heeft in 2012 in 15 dossiers een uitspraak gedaan over 64 klachten, 
waarvan er 26 gegrond werden verklaard. Er zijn in het jaar 2012 duidelijk meer klachten 
ongegrond verklaard dan gegrond, hetgeen in de jaren hiervoor meestal gelijk was verdeeld. 
De klachten uit 15 dossiers hebben geleid tot twee aanbevelingen van de 
klachtencommissie. Deze onderwerpen betroffen dossierbeheer en het aanscherpen van de 
hygiëne en veiligheidsvoorschriften op de Kinderafdeling.   
Er zijn in 2012 44 nieuwe klachten ingediend, waarvan er 33 medisch-technische zaken 
betroffen en zes relationeel van aard waren. Verder zijn er vier organisatorische klachten 
binnengekomen en slechts één financiële klacht.  
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Jaar 

 
Medisch/verpleegkundig 

 
Relationeel 

 
Organisatorisch 

 
Financieel  
 

2012 33 6 4 1 
Tabel 26 Aard van de klacht - aantallen 
 

10.2.2 Werknemersklachtencommissie 
De werknemersklachtencommissie bestond in 2012 uit de volgende leden: 
 
 
 
Naam 

 
Bestuursfunctie 
 

Dhr. J.G.M. van Rossum            voorzitter 
Mw. P.E. de Goeij                         vice-coorzitter 
Mw. D.B.H.M. van der Hijde lid  
Mw. I.M. Mathura                                   lid 
Mw. B.I. Nobel lid 
Mw. M.Toele                                                  lid 
Mw  M.M.T. Deugd  lid 
Dhr  K. Stigter                                             lid 
Mw. N. Evers-Schollaart             secretaris 
Tabel 27 Samenstelling werknemersklachtencommissie 
 
De werknemersklachtencommissie behandelt klachten op het gebied van: 
 

 Ongewenste omgangsvormen 
 Opvang bij traumatische ervaringen 
 Invulling van het jaarurensysteem 
 Sociaal plan 
 FWG-bezwaren  

 
De commissie is benaderbaar voor alle medewerkers met een arbeidsovereenkomst bij het 
Maasstad Ziekenhuis. Tot deze groep behoren ook leerlingen, stagiairs, co-assistenten, 
vrijwilligers, uitzendkrachten en medisch specialisten die middels een 
toelatingsovereenkomst aan het Maasstad Ziekenhuis verbonden zijn. 
De commissie is niet benaderbaar voor patiënten en bezoekers. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
De werknemersklachtencommissie heeft in 2012 één klacht ontvangen. 
 

10.2.3 VIM-commissie 
Ziekenhuizen zijn verplicht om alle (bijna) incidenten te melden aan een interne commissie, 
die zich specifiek met deze meldingen bezig houdt. Dit is de VIM-commissie (Veilig 
Incidenten Melden). De VIM-commissie houdt zich, als onderdeel van het kwaliteitsbeleid, 
bezig met de beoordeling van gemelde incidenten (fout, ongeval, bijna-incident, onveilige 
situatie) en geeft op basis daarvan adviezen aan de directie en het stafbestuur. Het gaat 
hierbij niet om de verwijtbaarheid van een incident, maar om de vermijdbaarheid van 
soortgelijke incidenten in de toekomst. Het doel van de commissie is dan ook om inzicht te 
krijgen in die onderdelen van de zorgverlening die verbetering behoeven. Zie tabel 28 voor 
de samenstelling van deze commissie. 
 



 
 

73

 
Naam 

 
Bestuursfunctie 
 
 

Dhr. G.T. Verhoeven voorzitter/longarts 
Mw. W.A.A.M. van den Bergh (jurist) secretaris 
Mw. T.J.M.A. Frijns (ziekenhuisapotheker) lid 
Mw. M.T.C. Over de Vest (teamleider) lid 
Mw. R. ten Kate (anesthesioloog) lid 
Mw. E. Baan-Huberts (teamleider poli 
chirurgie) 

lid 

Mw. G.J.M. Aben (zorgmanager) lid 
Mw. A.E.M. van der Pool (arts-assistent 
chirurgie) 

lid 

Mw. B. van Kruining (kwaliteitsfunctionaris) lid 
Dhr. R. Kortenhorst (IC-verpleegkundige lid 
Mw. C. R. Boeddha (arts-assistent interne 
geneeskunde) 

lid 

Mw. M. van Hoorn-Brugman (teamleider 
ICT) 

lid 

Dhr. W. Jennekens (klinisch fysicus) lid 
Dhr. A.A.E.A. de Smet (vaatchirurg) lid 
Mw. B.Q. Blekxtoon-Brouwer 
(hemovigilantie-medewerkster) 

lid 

Dhr. N. Ayez (arts-assistent chirurgie) lid 
Mw. G.C.M. Baan-Barayazarra secretaresse 
Tabel 28 Samenstelling VIM-commissie (31 december 2012) 
 
Pas als incidenten systematisch worden gemeld, is het mogelijk om oorzaken te achterhalen 
en kunnen verbeteracties in gang worden gezet. Op deze manier wil de VIM-commissie een 
bijdrage leveren aan de kwaliteit van de zorgverlening. Op een digitaal meldformulier kunnen 
medewerkers zelfs van huis uit een melding maken. Hierop kunnen zij aangeven hoe groot 
zij de herhalingskans achten. Met de risicoanalyse wordt onder meer bepaald of een incident 
decentraal of centraal behandeld wordt.  
Veel incidenten worden decentraal afgehandeld. Op diverse afdelingen zijn decentrale VIM-
commissies ingericht, die veelal bestaan uit een zorgmanager, een teamleider, eventueel 
een kwaliteitsmedewerker en een arts. Wanneer een incident een groot herhalingsrisico 
heeft, gaat dit naar de centrale VIM-commissie. Ernstige incidenten worden gemeld bij de 
directie en door de centrale commissie behandeld. De centrale commissie bestaat uit leden 
uit de diverse geledingen van de organisatie. Zowel de centrale als de decentrale 
commissies werken volgens een reglement. 
Eind december 2012 bedroeg het aantal meldingen 2396. 
Een overzicht van het aantal gemelde incidenten is opgenomen in bijlage 7.  
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10.2.4 Arts-Assistenten Vereniging (AAV)  
De Arts-Assistenten Vereniging (AAV) is een vereniging voor alle arts-assistenten (AIOS en 
ANIOS) en assistenten van de medisch ondersteunende specialismen, zoals 
ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici. De AAV bestaat uit negen 
bestuursleden en heeft als doel de belangen van de assistenten te behartigen tegenover het 
ziekenhuis, de opleidingsgroepen en externe organisaties. Daarnaast houdt de vereniging 
zich actief bezig met opleiding en onderwijs. Tevens wil zij de communicatie en sociale 
cohesie bevorderen tussen assistenten van verschillende specialismen. 
 
Doelstellingen  
Na de heroprichting in 2009 heeft de vereniging een werkzame bestuursvorm en een 
constant ledental. Het jaar 2012 stond in het teken van uitbreiden van de activiteitenkalender 
en betrokkenheid in diverse overlegorganen. Daarbij zijn de drie pijlers van de AAV (te weten 
werk, opleiding/onderwijs en sociale activiteiten) leidend geweest. De AAV behartigt de 
belangen door een vaste gesprekspartner te worden in opleiding- en werkgerelateerde 
overlegorganen, zowel intern en extern. 
 
Gerealiseerde doelstellingen  
In 2012 heeft het bestuur regelmatig vergaderd en overleg gehad met de Centrale 
Opleidingscommissie (COC) en de Maasstad Academie. Er is overleg geweest met de Raad 
van Bestuur. Er werd regelmatig intern vergaderd met het eigen AAV-bestuur. Het 
ledenbestand bestond uit 80 arts-assistenten vanuit alle verschillende vakgroepen. 
Daarnaast is de AAV breed onder de aandacht gebracht door middel van social media, 
groupmailing, flyers en nieuwsbrieven bij (aspirant-)leden. De AAV heeft haar eerste 
Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden. De AAV is nauw betrokken geweest bij de 
STZ-visitaties en het daaruit voortkomende aspirant-lidmaatschap. Er werd een sponsorplan 
gemaakt. Het automatisch betaald AAV-Lidmaatschap werd geïntroduceerd. Er was contact 
met HR/P&O. 
 
De volgende activiteiten werden georganiseerd: 

 Lunchbijeenkomst in samenwerking met De Jonge Orde: over arbeidstijden, 
aanwezigheidsdiensten en maaltijdvergoeding; 

 Workshop ondersteunende specialismen in samenwerking met medisch 
ondersteunende specialismen: apotheek, medische microbiologie en klinische 
chemie; 

 Informatieve nieuwsbrieven, onder andere over de helderheid van declaraties, 
cursussen voor arts-assistenten, vergoeding MSRC en vergoeding lidmaatschap 
wetenschappelijke vereniging; 

 Diner voor arts-assistenten en specialisten, barbecue bij de Kralingse Plas. 
 Informatieve bijeenkomst in samenwerking met CPT over de mogelijkheden van het 

consultteam palliatieve zorg.  
 
Aan de volgende activiteiten werd actief deelgenomen: 

 Wetenschapsavond in samenwerking met Maasstad Academie; één orale presentatie 
en drie wetenschappelijke posters; 

 AAV Regiovergadering in samenwerking met lokale AAV’s; 
 ALV Jonge Orde; 
 AIOS Actie Avond in samenwerking met AIOS Actie Comité, De Jonge Orde en 

LVAG; 
 Proefvisitaties afdeling Pathologie, Gynaecologie en Chirurgie. 
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10.3 Overige commissies en adviesorganen 
 
10.3.1 Toetsingscommissie Wetenschappelijk Onderzoek Rotterdam en omstreken 
(TWOR)  
Voor het ontwikkelen van nieuwe behandeltechnieken, medicijnen en medische 
hulpmiddelen is medisch-wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. Ook het Maasstad 
Ziekenhuis neemt hieraan deel. Medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen mag 
slechts worden uitgevoerd als het positief is beoordeeld door een erkende Medisch Ethische 
Toetsingscommissie (METC) en de Raad van Bestuur zijn goedkeuring heeft verleend. Het 
Maasstad Ziekenhuis heeft samen met het Ikazia Ziekenhuis de Toetsingscommissie 
Wetenschappelijk Onderzoek Rotterdam en omstreken (TWOR) opgericht. Zo kunnen beide 
ziekenhuizen regionaal hun rol spelen in de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek.  
In 2012 is de intentie uitgesproken dat het Delta Psychiatrisch Centrum deel gaat uit maken 
van de TWOR. De voorbereidingen daartoe zijn in gang gezet. 
De TWOR is een instellingsgebonden, door de Centrale Commissie Mensgebonden 
Onderzoek (CCMO) erkende commissie, die zorgt voor de beoordeling van 
onderzoeksprotocollen van beide ziekenhuizen en ziekenhuizen in de regio op basis van de 
Wet Mensgebonden Onderzoek (WMO,1999). Zie tabel 29.  
 
 
 
Naam 
 

 
WMO-discipline 

 
Functie 

Mw. Mr. W.A.A.M. v.d. Bergh Geen Secretaris 
Mw. Dr. T. Bosch Klinisch farmacoloog  
Mw. Drs. D. Broeders plv. Lekenlid  
Prof. Mr. Dr. M.A.J.M. Buijsen Ethicus  
P.N. van Es Geen Trialdeskundige Ikazia 
Dr. B. Fioole Arts  
Mw. Mr. N. de Goeij plv. Jurist  
Dr. M. Groeneweg Arts  
Mw. Drs. K. Helbers Lekenlid  
Dr. Ir. W.C.J. Hop Methodoloog/statisticus  
Dr. J.E.J.M. Hovens Arts  
Mr. E.H. Hulst Jurist  
Dr. F.E. de Jongh Arts  
Mw. Dr. H. van Luijn plv. Ethicus  
Mw. Dr. M.A.J. de Ridder plv. Methodoloog/statisticus  
Mw. Dr. E.J. Ruijgrok Ziekenhuisapotheker  
Mw. Drs. F. de Velde Geen  
Mw. Dr. S.C. van ‘t Westeinde Arts  
Dr. T.I. Yo Geen Voorzitter 
Tabel 29 Samenstelling TWOR  
 
De TWOR kwam in 2012 maandelijks bijeen. Met omliggende ziekenhuizen zijn afspraken 
gemaakt over de beoordeling van hun WMO-plichtige en niet-WMO-plichtige protocollen. De 
TWOR voldoet aan de eisen die de WMO stelt en is ook gerechtigd tot het beoordelen van 
klinisch geneesmiddelenonderzoek. 
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10.3.2 Wetenschapsbureau (WB)  
Ter stimulering en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek in het Maasstad 
Ziekenhuis fungeert naast de TWOR het Wetenschapsbureau (WB). Zie tabel 30.  
 
 
Naam 
 

 
Functie 

 
Functie in proces 

Mw. dr. B.M. Boxma-de Klerk Wetenschapscoördinator Wetenschapscoördinator 
Mw. mr. W.A.A.M. van den 
Bergh 

Jurist Juridisch Adviseur 

Dhr. dr. G.J. Verhoeven Longarts Medisch Adviseur 

Indien Medisch Ondersteunende dienst(MOD) betrokken t.b.v. lokale uitvoerbaarheid: 
Dhr. drs. D. Theunissen Ziekenhuisapotheker Adviseur t.b.v. MOD 
Dhr. G. van Nijkerken Klinisch chemisch laborant  Adviseur t.b.v. MOD 
Mw. H.A.M. Lippens-Bruggeman Medewerker radiologie Adviseur t.b.v. MOD 
Dhr. dr. J.M. Ossewaarde Medisch microbioloog Adviseur t.b.v. MOD 
Tabel 30 Samenstelling adviseurs Wetenschapsbureau voor  lokale uitvoerbaarheid 
wetenschappelijke studies (31 december 2012) 
 
Voorheen werd de lokale uitvoerbaarheid door de Lokale Uitvoerbaarheid Commissie (LUC) 
beoordeeld. Met de invoering van de nieuwe procedure ter verkrijging van goedkeuring voor 
multicenter onderzoek van de CCMO (maart 2012) is deze commissie opgeheven. Er is een 
doorstart gemaakt waarin het Wetenschapsbureau aan de hand van feedback van adviseurs 
de Raad van Bestuur adviseert over de lokale uitvoerbaarheid van voorgenomen 
wetenschappelijk onderzoek dat door een erkende METC is goedgekeurd. Daarbij wordt 
beoordeeld of:  

 de onderzoekers deskundig zijn; 
 de benodigde infrastructuur in het ziekenhuis beschikbaar is; 
 alle betrokkenen goed zijn geïnformeerd; 
 de patiëntinformatie op het Maasstad Ziekenhuis is toegespitst; 
 het onderzoek afdoende verzekerd is. 

Het Wetenschapsbureau adviseert de Raad van Bestuur ook over onderzoek dat niet onder 
de WMO valt. Het betreft onderzoek met vragenlijsten, onderzoek waarbij alleen gegevens 
van patiënten worden vastgelegd of onderzoek waarbij sprake is van nader gebruik van 
lichaamsmateriaal. Bij deze onderzoeken kijkt de commissie met name naar de wijze waarop 
de privacy van de betrokkenen gewaarborgd is. Beoordeling van de aangemelde projecten is 
een doorlopend proces.  
Daarnaast begeleidt het Wetenschapsbureau onderzoekers bij het indienen van 
onderzoeksprotocollen bij de TWOR en voor de lokale uitvoerbaarheid. Verder biedt het 
Wetenschapsbureau, als onderdeel van de Maasstad Academie, onderzoeksinhoudelijke 
ondersteuning aan, zoals advisering bij het opstellen van een onderzoeksplan, hulp bij het 
opzetten van een database, statistische analyses en presentatie van de 
onderzoeksresultaten. Zie tabel 31. 
 
 
Naam 

 
Functie 
 

Mw. dr. B.M. Boxma-de Klerk Wetenschapscoördinator 
Mw. M. Abels Secretaresse TWOR  
Tabel 31 Samenstelling Wetenschapsbureau 
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10.3.3 Reanimatiecommissie  
De reanimatiecommissie is een overlegorgaan in het Maasstad Ziekenhuis voor 
reanimatiebeleid en -onderwijs. De reanimatiecommissie brengt adviezen uit aan de 
medische staf, de clustermanager of de Raad van Bestuur. In 2012 is de nieuwe procedure 
Spoed Interventie Team geïntroduceerd. 
 
 
Naam 

 
Bestuursfunctie 
 

Dhr. K. Gigengack (anesthesioloog) voorzitter 
Dhr. C. Kuijs (coördinator reanimatie & 
skillslab) 

vice - voorzitter, dagelijks aanspreekpunt 
 

Dhr. J. Assink (internist-intensivist) lid 
Mw. H. Stas (kinderarts-neonatoloog) lid 
Dhr. H. Spijker (apotheker) lid 
Dhr. H. Toppen (teamleider 
neonatologie/kinderafdeling) 

lid 

Mw. J. Muller ( kindervepleegkundige, PBLS 
docent) 

lid 

Mw. P. Muilwijk (IC-verpleegkundige, BLS 
docent) 

lid 

Mw. F. ter Velde (apotheker i.o.) tijdelijk lid 
Mw. M. Jansen (manager Maasstad 
Academie) 

budgethouder 

Tabel 32 Samenstelling Reanimatiecommissie  
 
De Maasstad Academie organiseert reanimatietrainingen voor alle medewerkers. Zij moeten 
deze training jaarlijks volgen. Dit geschiedt met behulp van blended-learning. De theorie 
volgt men via e-learning, gevolgd door een toets. De praktijktraining vindt op een 
afgesproken tijdstip plaats. Inmiddels zijn er zes verschillende modules ontwikkeld zodat er 
voor alle medewerkers een reanimatiecursus op maat is. Vanaf 2013 zal de nieuw 
ontwikkelde module Advanced Pediatric Life support (APLS) ingezet worden. 
 
 
 
Module 

 
Doelgroep 
  

ACLS specifiek voor alle deelnemers van het 
reanimatieteam, interventionele afdelingen 
en artsen poortspecialismen 

BLS – MET & AED specifiek voor verpleegkundigen op de 
standaard verpleegafdelingen 

PBLS specifiek voor kinderreanimaties 
kinderafd, dagbehandeling, BWC, 
fysiotherapie, MDL-centrum 

Basic Newborn Life Support Specifiek voor reanimatie van de 
pasgeborene (verloscentrum, neonatologie) 

BLS & AED bij zwangeren Specifiek voor reanimatie van de zwangere 
(verloscentrum) 

BLS & AED voor alle andere deelnemers niet hierboven 
genoemd. 

Tabel 33 Modules reanimatie 
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Training 
 

 
Aantal plaatsen 

 
Aantal getraind 

ACLS 460 337 
BLS, BLS-MET 2880 1835 
PBLS 220 108 
NewBorn Life Support 78 40 
BLS bij zwangeren 34 18 
Tabel 34 aantal trainingsmomenten en getrainden in reanimatie 2012 

 
10.3.4 Calamiteitenteam  
Een incident wordt een calamiteit als een ernstige verstoring van het bedrijfsproces dreigt. 
De oorzaak kan een externe ramp zijn, bijvoorbeeld een groot ongeluk waarbij veel 
gewonden vallen die binnenkomen op de Spoedeisende Hulp. Maar ook een intern incident, 
zoals een grootschalige stroomstoring.  
Het Maasstad Ziekenhuis heeft regionaal een maatschappelijke rol als het gaat om rampen 
en (kleinere) incidenten. In de dagelijkse bedrijfsvoering heeft het calamiteitenbeleid dan ook 
een prominente plek.  
De crisiscoördinatoren en calamiteitencommissie houden zich bezig met de voorbereiding op 
en de coördinatie tijdens calamiteiten. De vier crisiscoördinatoren hebben volgens rooster 
het gehele jaar door dienst. Zij adviseren en acteren bij allerhande incidenten in de 
organisatie (beddenproblematiek, agressieincidenten, vermissing, etc).  
 
In 2012 is opnieuw ervaring opgedaan met crisismanagement en is lering getrokken uit 
voornamelijk interne calamiteiten. De eerste aanzet voor aanscherping en uitbreiding van 
calamiteitenbeleid is gedaan. Zo is er afgesproken dat alle activiteiten rond calamiteiten en 
incidenten behoren tot de calamiteitenorganisatie. Daarmee is de verantwoordelijkheid 
centraal georganiseerd. Een belangrijk onderdeel van crisisbeheersing is zorgdragen dat de 
bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt. Dit verhoogt de veiligheid van cliënten, personeel en 
bezoekers. Komend jaar krijgt dit een vervolg. Voor interne als externe calamiteiten en crises 
geldt een eenduidige aanpak.  
 
Op diverse niveaus in de organisatie hebben we het afgelopen jaar mensen getraind op de 
voorbereiding op calamiteiten. Te denken valt aan ETS-oefeningen, trainingen om Chemisch 
Biologisch Radiologisch Nucleair besmette slachtoffers zo adequaat mogelijk op te vangen 
en een training en oefening crisiscommunicatie voor de afdeling communicatie en het 
strategisch crisismanagementteam.  
Daarnaast heeft een student van de opleiding Integrale Veiligheid zijn afstudeeropdracht op 
het gebied van crisiscommunicatie in het Maasstad Ziekenhuis afgerond. 
Intern is de calamiteitenorganisatie meerdere malen actief geweest tijdens onder andere 
stroomstoringen en de daaraan verbonden noodzakelijke testen om de continuïteit te 
waarborgen. 
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Bijlage 1 
 
Productie per specialisme 
 

Specialisme Dagverpleging 

 
Eerste 
polikliniek-
bezoeken (ERP) Opnamen Verpleegdagen 

Allergologie 671 1.538 5 8 
Anesthesiologie 2.740 1.446 182 622 
Cardiologie 1.321 12.209 5.858 17.503 
Chirurgie 2.661 25.611 6.662 28.112 
Dermatologie 328 10.288 15 160 
Gastro-
Enterologie 2.753 5.541 1.391 7.332 
Interne 
Geneeskunde 6.703 17.155 5.566 28.394 
Kaakchirurgie 470 9.542 78 234 
Keel-, neus-, en 
oorheelkunde 2.692 8.981 207 464 
Kindergeneesku
nde 1.364 6.976 2.611 13.273 
Longziekten 1.241 4.620 2.203 12.909 
Neurochirurgie 215 1.847 1.097 3.585 
Neurologie 1.113 10.246 1.644 8.409 
Oogheelkunde 1.447 9.316 10 18 
Orthopedie 1.499 9.536 1.073 5.497 
Plastische 
chirurgie 1.814 6.109 387 1.011 
Reumatologie 1.851 7.330 75 513 
Revalidatie 3 3.559 0 0 
Urologie 1.742 5.673 1.069 4.272 
Verloskunde/Gy
naecologie 1.898 10.856 3.886 9.285 
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Bijlage 2  
Gemiddelde verpleegduur per specialisme 
 
 
Specialisme 

 
Gemiddelde 
verpleegduur 
 

Allergologie 1.6 
Anesthesiologie 3.4 
Cardiologie 3.0 
Chirurgie 4.2 
Dermatologie 10.7 
Gastro-enterologie 5.3 
Interne Geneeskunde 5.1 
Kaakchirurgie  3 
Keel-,neus-, en 
oorheelkunde 

2.2 

Kindergeneeskunde 5.1 
Longziekten 5.9 
Neurochirurgie  3.3 
Neurologie  5.1 
Oogheelkunde 1.8 
Orthopedie 5.1 
Plastische chirurgie  2.6 
Reumatologie 6.8 
Urologie 4 
Verloskunde/Gynae-
cologie 

2.4 
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Bijlage 3  
Ontwikkeling productie 
 

Ontwikkeling 
productie  

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2007-
2012 
absol
uut 

2007-
2012  
in % 

EPB’s  168.462 168.197 168.944 162.537 151.964 146.494 141.768 21.968 15 
Dagopnamen 34.547 34.465 34.852 34.806 29.854 21.179 21.179 13.368 63 
Klinische 
opnamen 

34.022 34.376 34.619 31.549 29.679 27.202 27.202 
6.820 25 

Verhouding  
D-K 

50% 50% 50% 52% 50% 44% 44% - - 

Verpleegdagen 141.603 144.625 151.484 150.396 152.471 172.704 172.704 -
31.101 
 

-18 

Gemiddelde 
verpleegduur  

4.2 4.2 4.4 4.8 5.1 6.3 6.3 2.1 
33 
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Bijlage 4  
 
Opleidingen en onderwijs  
 

Beroepsopleiding  Erkenning  Aantal op  
31-12-2012 

Opleidingsinstituut  

BBL verpleegkundige 
regulier niveau 4  

Calibris  83 Albeda College  

BOL BBL 
verpleegkundige 
niveau 4  

Calibris  11 Hoornbeeck College  

HBO duaal 
verpleegkundige 
niveau 5  

Calibris  16 Hogeschool 
Rotterdam  

Stagiairs 
verpleegkundige  

Calibris  totaal 2012: 128  Diversen  

Stagiairs 
doktersassistenten  

Calibris  totaal 2012: 15 Diversen  

Tabel 35 Opleidingsaanbod 
 
 
 
Specialistische 
vervolgopleidingen  
 

 
Erkenning  

 
Antal op  
31-12-2012 

 
Opleidingsinstituut  

Oncologieverpleegkundige CZO  0 EMC  
IC-verpleegkundige CZO  4  Albeda College  
Kinderverpleegkundige CZO  4  Albeda college  
Cardiac Care-verpleegkundige CZO  1  Albeda College  
Interventiecardiologie  1 EMC 
Nurse Practitioner Ja 3 HRO of InHolland 
Physician Assistant Ja  5 HRO 
Dialyseverpleegkundige  CZO  3 Albeda College  
Spoed Eisende Hulp  CZO  7  Albeda College  
Gipsverbandmeester  CZO  2 EMC  
Obstetrieverpleegkundige CZO 4 EMC 
MC  7 Albeda College 
Tabel 36 Specialistische vervolgopleidingen 
 
 
 
Medisch ondersteunende 
opleidingen 
  

 
Erkenning 

 
Antal op  
31-12-2012  

 
Opleidingsinstituut 

Anesthesiemedewerker CZO 6 UMC  
Operatieassistent CZO 10 UMC  
Radiodiagnostisch laborant CZO 4 Erasmus MC  
Radiodiagnostisch laborant 
MBRT 

CZO 6 In Holland 

Ziekenhuishygiënist  2 UMCU 
Tabel 37 Medisch ondersteunende opleidingen 
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Bedrijfsopleiding  
 

 
Onderwijsvorm  
 

 
Aantal trainingen 
 

Training gastgerichtheid Blended Learning  
Feedback geven en ontvangen Idem  48 x 4 

deelnemers 
Gastheerschap tonen  Idem 21 x 4 
Praktijkcoachen  Idem 6 x 4 
Gesprekstechnieken  Idem 6 x 4 
Telefonische gesprekstechnieken  Idem  11 x 4 
Afspraken maken  Idem  12 x 6 
PM gesprekstechnieken managers Vaardigheidstraining  4 x 8 
 
Ontwikkelde en afgeronde e-learningmodules  
 
Werving & selectie  
Pijn en pijnbehandeling  
MRI en veiligheid  
Logistiek: ontvangst, vervoer/opslag, steriele medische hulpmiddelen  
Ovariumcarcinoom  
Blaascarcinoom  
Niercelcarcinoom  
VMS-thema’s  
 
BIG-handelingen via e-learning, praktijkbijeenkomst of intercollegiale toetsing; 
aantallen 
 
Voor toediening gereedmaken van parenteralia 11 x   
Perifeer infuus  14 x  
Zuurstof toedienen  2 x  
Intramusculair injecteren  9 x  
Subcutaan injecteren  9 x  
Venapunctie  10 x  
Toedienen van bloed en bloedproducten    
Uitzuigen & bronchiaal toilet  4 x  
Enterale toedieningswegen (maagsonde)  2 x  
Train de trainer BIG carrousel  2 x   

Training auditoren 6 x   
 
Introductiebijeenkomst functioneel programma  
 
Elke maand voor diverse doelgroepen  B-learning, workshops, e-learning  
 
Academieavonden  
 
Geregistreerd zijn en geregistreerd blijven  30-01-2012 
Kindermishandeling en huiselijk geweld  31-10-2012 
VMS-academieavond  22-11-2012 
Antibioticabeleid  03-12-2012 



 
 

84

Wetenschapsavond  15-10-2012 
 
Overigen  
 
Diverse workshops voor medisch specialisten  
Workshop kernkwaliteiten  
Intervisie (vakspecialisten, teamleiders, gespecialiseerd verpleegkundigen)  
Journalclub voor verpleegkundigen  
ICH-GCP 3 maal in 2012 
Tabel 38 Overzicht bij- en nascholingen 
 
 
 
Training 
 

 
Doelgroep 

ACLS specifiek voor alle deelnemers van het reanimatieteam cq interventionele 
afdelingen 

PBLS  specifiek voor kinderreanimaties 
Van SIT naar BLS & 
AED  

specifiek voor verpleegkundigen op de verpleegafdelingen 

BLS     voor alle anderen deelnemers niet hierboven genoemd 
BLS bij zwangeren specifiek voor reanimatie van de zwangere 
Basic Newborn Life 
Support 

specifiek voor reanimatie van de pasgeborene 

Tabel 39 Reanimatieonderwijs 
 
 
 
Training 
 

 
Doelgroep 

ABCDE-Methodiek   A(N)IOS Interne Geneeskunde 
Simulatoronderwijs Acute Geneeskunde   ANIOS Intensive Care 
Simulatoronderwijs Acute Cardiologie   ANIOS Cardiologie/gespec. verpl. CCU 
Vitaal Bedreigde Patiënt   Verpleegkundigen SVA 
Tabel 40 Trainingen simulatoronderwijs 
 
 
 
Training 
 

 
Doelgroep 

Laparoscopische oefenboxen A(N)IOS Chirurgie, Gynaecologie, Urologie 
 

Advanced Suturing Course  - PAOG Vumc  A(N)IOS Chirurgie, Gynaecologie 
Simendo  A(N)IOS Chirurgie, Gynaecologie 
Tabel 41 Advanced Surgical Skills 
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Training 
 

 
Doelgroep 

Basis hechttechniek   co-assistenten Chirurgie / PA’s / NP’s 
Tabel 42 Basic Surgical Skills 
 
 
 
Training 
 

 
Doelgroep 

Lumbaalpunctie A(N)IOS & co-assistenten Neurologie 
Luchtwegmanagement : 
kapbeademing/intubatietechniek    

A(N)IOS Intensive Care 

Inbrengen invasieve centrale lijnen   A(N)IOS Intensive Care/Interne 
Geneeskunde/Chirurgie 

Aanleggen thoraxdrainage   A(N)IOS Intensive Care / Interne 
Geneeskunde / Chirurgie 

BIGvoorbehouden en risicovolle handelingen  Iedereen die deze handelingen 
beroepsmatig moet verrichten 

Tabel 43 Skillslab overige activiteiten 
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Bijlage 5 
 
Ingediende studies 
 
 
Afdeling Studienr Studietitel 

Brandwonden   

Baar, ME van 201208 Historische database Nederlandse Brandwondencentra 

Baar, ME van 201233 Mortaliteit van patiënten met brandwonden in de periode 
2006-2011 

Baar, ME van 201236 A 25-year retrospective study of patients with toxic 
epidermal necrolysis and Stevens-Johnson syndrome in a 
dutch burn centre 

Baar, ME van 201267 Standard Treatment Or topical Doxepin against Pruritus in 
burn patients 

Baar, ME van 201274 Study on the epidemiology of microorganisms in burn centre 
Rotterdam 

Hop, MJ  201216 Reconstructive surgery after burns: a ten year follow-up 
study in the Netherlands 

Cardiologie   

Ent, M van de 201265 Pressure-controlled Intermittent Coronary Sinus Occlusion in 
Patients with ST-segment Elevation Myocardial Infarction 
Treated by Primary Percutaneous coronary Intervention: 
Safety and Feasibility Study(Prepare RAMSES Study) 

Flipse, EJ  201235 behandeling van non-st-elevatie myocardinfarct bij oude pat. 

Hersbach, FMRJ  201255 AMG145 ; A double blind, randomized, placebocontrolled 
multicenter study assessing the impact op additional LDL 
cholesterol reduction on major cardiovascular events when 
AMG 145 is used in combination with statin therapy in 
patients with clinically eviden 

Kedhi, EJ  201207 Can HDL infusions significantly quicken atherosclerosis 
regression? A PHASE II MULTI-CENTER, DOUBLE-BLIND, 
ASCENDING DOSE, PLACEBO-CONTROLLED, DOSE-
FINDING TRIAL OF CER-001 OR PLACEBO IN SUBJECTS 
WITH ACUTE CORONARY SYNDROME (Chi Square 
study) 
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Kedhi, EJ  201204 A Multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled 
study evaluating the efficacy and safety of 2 doses of 
RO4905417 (R1512) administered to patients with non ST-
elevation myocardial infarction (Non-STEMI) undergoing 
percutaneous coronary intervene 

Smits, PC  201266 Optimal timing of coronary intervention in unstable angina 5y 
follow-up 

Smits, PC  201203 A clinical evaluation to compare the safety, efficacy and 
performance of ABSORBTM everolimus eluting 
bioresorbable vascular scaffold against XIENCETM 
everolimus eluting coronary stent system in the treatment of 
subjects with ischemic heart disease caused  

Smits, PC  201201 A Phase 3, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled 
Study of the Effects of Ranolazine on Major Adverse 
Cardiovascular Events in Subjects with a History of Chronic 
Angina Who Undergo Percutaneous Coronary Intervention 
with Incomplete Revascularization 

Chirurgie    

Akkersdijk, GP  201280 IMPROVE: Preoperatieve veiligheid bij ethnische 
minderheden 

Bekken, JA  201206 Dutch Iliac Stent Trial 

Bruning,   201273 Is een stenosemeting met behulp van cardio-software 
(Syngovia) een aanvulling ten opzichte van de huidige 
beoordeling van de CT-COR en de gouden standaard 
(hartkatheterisatie)? 

Deugd, C  201223 Minimaal invasief vs traditionele benadering bij plaatsen 
kophalsprothese 

Fioole, B  201230 ANCHOR: Aneurysm Treatment using the HeliFX Aortic 
Securement System Global Registry 

Fioole, B  201260 Randomized trial of legflow Paclitaxel eluting balloon (LPEB) 
with stentplacement vs. standard PTA with stentplacement 
for the treatment of intermediate (>5cm and <15cm) and 
long (>15cm) lesions of the superficial femoral artery (SFA). 
The RAPID trial. 

Fioole, B  201276 16S PCR bij patienten met een geinfecteerde vaatprothese, 
mycotisch aneurysma of niet-infectieus aneurysma van de 
aorta 
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Harst, EJ van der 201221 OSATS trial: Validiteit en betrouwbaarheid van het 
instrument Objective Structured Assessment of Technical 
Skills (OSATS) op de operatiekamer 

Harst, EJ van der 201209 DEtection of COloncancer Dissemination through Urine 
Research (DECODUR-study) 

Jaquet, JB  201292 Echografische visualisatie en kwantificatie van de 
handmusculatuur en relatie met zenuwstelsel en fracturen 

Klaassen, RA  201251 PROTECT : Protein and Caloric restriction Trial 

Roukema, GR  201279 Humeral Shaft Fractures: Measuring Recovery after 
Operative vs. Non-operative Treatment: HUMMER, a 
multicenter comparative observational study 

Roukema, GR  201294 The Manchester Triage System in Paediatric Emergency 
care; fasen 1 en 2 

Smet, AAEA de 201224 CLARIVEIN trial: The ClariVein device using liquid 
Polidocanol and foam for the treatment of great saphenous 
vein incompetence : a dose finding study 

Smet, AAEA de 201291 A randomized, open-label, parallel-group, multi-center study 
of adding edoxaban or clopidogrel to asprin to maintain 
patency in subjects with peripheral arterial disease following 
femoropopliteal endovascular intervention - Edoxaban 
Peripheral Arterial Di 

Fysiotherapie   

Hahnlein, A 201244 Group therapy in patients with hand related disorders 

Gynaecologie   

Verhoeff, A  201232 Optimisation of cost effectiveness through individualised 
FSH stimulation dosages for IFV treatment (OPTIMIST trial) 

Versendaal, J  201270 Prostagladin or Balloon for induction of labor at term 

Versendaal, J  201241 The Probaat-S study: introduction of labour with a foley 
catheter at term after precious caesarean section 

IC    

Toscano, EB  201218 ICU delerium studie 

Intensivisten   

Albayrak, M  201214 Perioperatief onderzoek middels de ROTEM naar de stolling 
van patiënten die een vervanging ondergaan van de aorta 



 
 

89

abdominalis (teruggetrokken) 

Interne geneeskunde   

Alphen, AM  201229 RRSS: Endovasculaire Renale Sympathicusdenervatie 
versus Spironolacton bij Therapie-resistente hypertensie: 
een gerandomiseerde, multicentrische studie 

Alphen, AM  201237 Maasstad Chemisch Pathologie Studie (MCPS) 

Dorpel, MA van de 201225 Effectiveness and efficiency of a consultation skills training 
programme for medical specialists focused on patients with 
medically unexplaned physical symptoms (MUPS) 

Hadithi, M  201257 Early Surgery versus Optimal Current Step-up Practice for 
Chronic Pancreatitis (ESCAPE trail) 

Houten, AA van 201231 Ocean: a non-interventional post authorisation study to 
evaluate safety and efficacy in patients reveiving azacitidine 
in daily clinical practice in the Netherlands 

Kok, TC  201212 Caphosol as a therapeutic option in patients with breast- or 
colorectal cancer at risk for chemotherapy-induced oral 
mucositis 

Kok, TC  201253 A phase III prospective, two-cohort non-randomized, multi-
center, multinational, open label study to assess the safety 
of assisted-and self-administered subcutaneous 
trastuzumab as adjuvant therapy in patients with operable 
HER2-positive early breastcance 

Leys, MBL  201228 Breast cancer in Pregnancy Prospective and Retrospective 
Register Study of the German Breast Group (GBG) for 
Diagnosis and Treatment of Breast Cancer in Pregnancy 

Leys, MBL  201283 A comparative randomized, parallel-group, multi-centre, 
phase IIIB study to investigate the efficacy of subcutaneous 
(SC) Rituximab versus intravenous (IV) Rituximab both in 
combination with CHOP (R-CHOP_ in previously untreated 
patients with CD 20 positive Diffuse Large B-Cell Lymphoma 
(DLBCL) 
(MabEase studie) 

Peeters, J 201277 Zelfmanagement en hypertensie 

Pogany, K 201288 Verbetering therapietrouw en repons bij immigranten met 
HIV middels een combinatie van interventies 

Quax, RAM  201205 Long-term cortisol exposure and rheumatoid arthritis 
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Reijerink, EM  201248 Ondersteuning van mensen met kanker na eerste 
slechtnieuwsgesprek 

Verberk-Jonkers, 
IJAM  

201226 Natriumbicarbonaat versus natriumchloride ter preventie van 
contrastnefropathie na intra-arteriele contrast-toediening. 

Verberk-Jonkers, 
IJAM  

201287 Een gerandomiseerd onderzoek naar verhoogde efficiëntie 
van preventie van contrastnefropathie, de Kompas Studie 

Zweeden, AA van 201261 Randomized phase II/III study of indicidual neoadjuvant 
chemotherapy in 'triple negative' breast tumors 

Klinisch Chemisch Laboratorium 

Kos, S  201243 Vergelijking van drie methodes voor het bepalen van 
Calprotectine in feces en bloed 

Weerkamp, F  201281 Stollingsbepalingen bij patiënten gebruik van citraatbuizen 

Kindergeneeskunde   

Baartmans, MGA  201268 Longterm costs and effects of reducing the number of twin 
pregnancies in IVF by single embryo transfer: the TwinSing 
study 

Baartmans, MGA  201247 Steam inhalation therapy: ineffective and dangerous 

Boehmer, ALM  201245 A new, observer independent method to quantify the 
longterm treatment response of inhaled corticosteroids in 
servere asthmatics 

Boehmer, ALM  201259 Wheeze in preschool children: are episodic viral wheeze and 
multiple-trigger wheeze distinct patterns and constant over 
time? WHEEP studie 

Boehmer, ALM  201278 Verloop in de tijd van fenotype, longfunctie, effecten en 
bijwerkingen van de therapie bij kinderen met problematisch 
ernstig astma in Nederland:  6 jaar follow-up na diagnose. 

Boehmer, ALM  201239 Salbutamol : the pharmacokinetics of intravenous 
salbutamol in pediatric status asthmaticus: a pilot study 

Breedveld-Spee, CY  201222 No-show gedrag bij adolescenten met chronische ziekte op 
poli (teruggetrokken) 

del Canho , R  201269 Amsterdam follow-up of troubling ER visitors' children; 
assessment and referral to external help 

Groeneweg, M  201211 Gut directed hypnotherapie in children with irritable bowel 
syndrome: self exercises at home using recorded scripts on 
CD versus individual therapy by qualified therapists 
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(FANTASIA study) 

Groeneweg, M  201220 Dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek (8 weken) om 
de effectiviteit, veiligheid en werking van prucalopride in het 
lichaam te evalueren bij kinderen met functionele obstipatie, 
leeftijd >/= 6 maanden tot <18 jaar 

Lincke, CR  201286 ADHD en SP 

Smit, FJGM  201272 Implementatie van educatieve gezondheidsvoorlichting aan 
ouders van kinderen verdacht van infectie: effect op 
herhaald spoedeisende hulpbezoek 

Stas, HG  201242 NEUROSIS : Efficacy and safety of inhaled budesonide in 
very preterm infants at risk for brochopulmonary dysplasia 

Logopedie   

Stok, FF  201202 Rotterdamse Afasie Therapie Studie – 3 (RATS-3) 

Interne geneeskunde - Maag, darm, 
lever 

 

Dries, DP van den  201285 Kan Nutridrink juice style drinkvoeding een ondersteuning 
van de voeding zijn voor ondervoede patiënten die voor de 
voorbereiding van een maag-darm onderzoek alleen helder 
vloeibaar dieet mogen drinken, zonder dat het zicht tijdens 
de scopie beïnvloed wordt? 

Dries,  DP van den  201217 Vitamine D status en verloop tijdens opname op de IC onder 
de huidige populatie gevoed middels sondevoeding 

Neurologie   

Kuijper, B 201282 CASINO: Cervical radiculopathy: surgical or nonsurgical 
treatment 

Moll, JWB  201264 PASSAGE: Observationeel onderzoek naar de veiligheid op 
lange termijn van Gilenya of andere ziekte-modificererende 
geneesmiddelen bij de behandeling van Multiple Sclerose 

Pijnkliniek    

Munnikes, RJM 201275 SubQStim 

Radiologie    

Ferdi, F  201289 MRI-perfusie bij herseninfarct als spoedprotocol 

Vroegindewei, D  201210 Paclitaxel PTA in hemodialyse shunts 
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Reumatologie   

Bonte-Mineur, F  201227 Effects of bosentan in a HOMogenEous population of SSc 
subjects with an early of active SSc nailfold capillaroscopic 
pattern 

Kok, M  201284 A PHASE III, MULTICENTER, RANDOMIZED, DOUBLE-
BLIND PLACEBO-CONTROLLED STUDY TO ASSESS 
THE EFFICACY AND SAFETY OF TOCILIZUMAB IN 
SUBJECTS WITH GIANT CELL ARTERITIS 

Kok, M  201250 Sonographic evaluation of hands, shoulders and feet in 
patients presenting with inflammarory pain to identify 
subclinical arthritis (SONAR study) 

Kok, M  201252 Open-label, phase 4 study, investigating the incidence of 
Extra-Articular Manifestations in Subjects with Ankylosing 
Spondilytis treated with Golimumab; Protocol No. MK8259 
012-00 

Transfergroep   

Maliepaard, A  201238 CPH : Centrum voor Preventie en Herstel 
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Bijlage 7  
VIM-meldingen 
 
In tabel 44 zijn het aantal VIM meldingen opgenomen. Te zien is dat meer gemeld is in 2012 
ten opzichte van de jaren daarvoor. De decentrale afhandeling en de decentrale VIM 
commissies, de bekendheid bij het medewerkers over de noodzaak van het maken van een 
VIM melding, de invloed dat dit heeft op de kwaliteit van zorg en dat het melden op een 
veilige manier plaatsvindt, zijn oorzaken van deze waargenomen stijging. De actieve houding 
van de decentrale commissies en het grote aantal meldingen die zij behandelen, zorgt er 
voor dat het aantal meldingen bij de centrale commissie afneemt. De centrale commissie kan 
daar door die meldingen die meer aandacht behoeven sneller en adequater behandelen. 
 
Aard van de 
melding 

2012 2011 2010 

Behandeling en 
verzorging 

771 477 373 

Medicatie en infusie 429 318 362 

Valincidenten 135 142 158 

Overige meldingen 591 515 741 

Laboratoria  470 377 219 

Totaal aantal 
meldingen 

2396 1829 1853 

Tabel 44 Aantal gemelde incidenten naar aard van de melding in 2012 
 
 
 Behandeling 

& Verzorging 
Laboratoria 
meldinge
n 

Medische 
&  

Infusie 

Overige 
meldingen 

Valincidenten 

Jan 73 39 44 63 18 
Feb 89 36 33 66 13 
Mrt 83 39 26 55 16 
Apr 55 39 29 44 14 
Mei 56 61 30 22 8 
Juni 54 25 43 49 6 
Juli 56 42 31 51 5 
Aug 48 38 25 55 8 
Sept 48 31 24 45 10 
Okt 54 48 37 57 11 
Nov 84   43 50 41 11 
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Dec 71 29 57 43 15 
Totaal 771 470 429 591 135 
Tabel 45 Aard van de meldingen uitgesplitst naar maanden in 2012 
 
 
 
Maand 

 
Risicoclassificatie* 
 

 
Aantal meldingen 

Januari Spoor 3 9 
Februari Spoor 3 7 
Maart Spoor 3 12 
April Spoor 3 6 
Mei Spoor 3 1 
Juni Spoor 3 3 
Juli Spoor 3 5 
Juli Spoor 4 1 
Augustus Spoor 3 4 
September Spoor 3 1 
Oktober Spoor 3 7 
November Spoor 3 8 
December Spoor 3 5 
Legenda risicoclassificatie* 
Spoor 1. Laag risico, directe opvolging decentraal (gebeurteniseigenaar) 
Spoor 2. Midden risico, decentrale afhandeling & analyse 
Spoor 3. Hoog risico, centrale behandeling & analyse 
Spoor 4. CALAMITEIT: afhandeling en onderzoek centraal & directie 
Tabel 46 Aantal ernstige incidenten door centrale commissie behandeld 
 
 
 
 
 


